






একব্রিংশ ভাগ ] . [ প্রথম সংখ্যা 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
(ভ্রৈমাসিক ) 

বঙ্গাঙ্ধ ১৩৩১ 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

শ্রীনরেক্্নাথ লাহ! 

কলিকাতা 

২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড. 

সজ্জীম্শ্নাহিত্তা-সলিজ্বদ্ংক্সম্দি 

| হইতে 
 ভ্রীজাক্ষমন্থঃক্মতল ভিপহছ বিচ 

এই সংখ্যার মনয দ+ আনা) 



আজাম্ম-লীহিত্য-পল্লিআ্তেল ১৩৩১ বঙ্গান্দেন্প করলা শ্যন্ষগণ। 
সম্ভাপতি 

শ্ীযুক্ত হীরেন্দরনাথ দত্ত বেদান-রত্র এম্ এ, বি এল, এটর্ণি 

সহকারী সভাপতিগণ 

বহামহোপাধ্যায় প্ডিত শ্রীবুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শহারাজ!ধিরাজ জীযুক্ত হর বিরয়চনা, মহ তা বাহাছুর 
: এম এ, দি আই ই কেটি, জিসি এস্আই)কে সিএস আই) ফেসি 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ বন্ধ প্রাচাবিদ্যাসহাশর্ব, আই ই), আই ও এম্ 
সিদ্ধান্তবারিঘি যহারাঁজ শ্রীযুক্ত শর মণীল্চন্তর ন্দী কে দি আই ই 

রায় প্ীবুকত চুণীলাল বনু রসায়নাচার্যা সি আই ই, প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল. 
আই এস ও, এম্ বি, এফ. সি এস শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এ্-পি। বি এ। 

বধু রায় বতীক্েমাথ চৌধুরী ক) এস্ এ, বি এল 

সম্পাদক 
অধাপক শ্রীহুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ 

সহকারী সম্পা্কগণ 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত অধাপক শ্রীযুক্ত ঘারকানাধ যুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি 

পরযুক্ত নলিনীরগ্রন পণিত শ্ীধু্ত ক্ষিতীশচন্র চররবস্বী এম্ এ। বি এল, 
শ্রীযুক্ত হেসচন্ত্র ঘোষ . শ্রীদুক্ত তারা প্রসন্ন ঘোষ বি্যাবিশোদ এম্ এ 

প্রিফাধাক্ষ 

অধ্যাপক ডাক্তি।র কুষার শীযুক্ত ননেক্রাদাথ লাহা! এম্ এ, বি এল পি আর এস্, পি গ্লচডি 

কোবাধাক্ষ 

যুক্ত প্রফুষ্গনাথ ঠাকুর 
চিন্রশালা ধাক্ষ 

শ্ীবুক্ত যনোছে।হন গঙ্গে।পাধায় যিই 

ছাত্রাধাক্ষ 
অধাপব শ্রীযুক্ত সন্মথযোহন বহু এম্ এ 

্রস্থাধা্গ 

যুক্ত বতীন্রনাথ দত 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ 
শ্রীযুক্ত অনাধনাধ ঘোষ শীযুক ভূতনাখ মুখোপাধ্যায়. 

১৩৩১ শজাবেন্স কণর্যনিবর্বীহন্ক-সম্নিতিজ্ল সভ্যগণ্স 
* অধ্যাপক আ্রীহুক কুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট.) শ্রীবুকত খগেজ নাথ চটে পাধা বি &, 

যুক্ত মৃশালকান্তি ঘোষ) অধাপক জীযুক্ত জেনরঞ্রন বল্দ্যোপাধায় এম্ এ, বি এল.) শ্রীযুক্ বাণীনাথ লক্ষী 
সাহ্তানন্ম। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চপ বিএ; শ্রীবুক্ত রাখালদান বঙগ্যোপাধায় এম্ এ) ডাক্তার জাবহুল গফুর 
সিঙ্গিকী ) যহামহোপাধায় কবিরাজ জীযুক্ত গণনাধ দেন, এম্ এ, . এন্ এল. এস্) প্রধুজ অমৃতলাল বু নাটাবলা" 

সুধাকর। লীবু্ত হেষচজ ধশ গুপ্ত এম্ এ, এক জি এস্ শ্রীমুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এব এ। পিএচ ডি; ভ্তাঃ 
, শীবুক্ত প্যব্রানাখ দাম ঘোষ এস্ ডি, এম জস্লি) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞীন রায় বিধধযত ; ভীধুক বসন্তবুদার 

চট্টোপাধ্যায় এন্ এ ; শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলান দিংহ সরখতী ; রায় জীযুক্ত যতী শ্রেসোহন লিংহ বাহাগুর বি এ? বৈধ্য- 
মহোপাধার কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রন্ন সেন কাবাতীর্ঘ বিদ্যা নিধি । জীযুক্ত হেনচ্ মরফার এমন্ এ) অধ্যাপক 
হ্ীবুড নিবায়ণচন্ রায় এস্ এ। হ্ীযুক্ত রুরেঞ্রচল রায় চৌধুরী । অধাট্াক প্ীযুক আগুতোয চটোপ/ধা।র এম্ এ; 
পরীযুক্ত লণিতমোহন দুখোপাধ্যায় ॥ শ্রীযুক্ত ললিতুজার চটোপাধায় বি এল, জীযুর মহেতরচন রায় তনবনিধি? . 
যুক্ত সভীপচজ বঙ্গোপাধায়। | | | 



একত্রিংশ ভাগ ] [ প্রথম সংখ্যা 

সাহিত্য-পরিষৎ-পান্রেকা 
( ব্রেমাসিক ) 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহ৷ 

( প্রবন্ধের মত|মতের উন্ঠ পর্রিক!ধাক্ষ দায়ী নহেন ) 

প্রবন্ধ লেখক প্ঠ! 

১) জৈনদর্শনে স্তাদ্বাদ (২) /-* শর্ত হবিমোহন ভট্র'চার্যয এম এ ১ 

২। আমাদিগের অয়নাংশ ডাঁঃ শ্রধুক্ত «বেন নাথ দাস ঘোষ এম ডি, 

এম্ এস্ সি ১১ 

৩। মুর্শিদাবাদের একটি 'গাগীন লিপি '*  শ্রীবুজ পুর্ণটাদ নাহার এম্ এ, বি এল ৩৯ 

৪| উক্ত প্রবন্ধের পাঠ সম্বন্ধে মণ্তব্য ***  শ্রীয়ুক্ত হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, 

ডি লিট, ৪৩ 

৫] বাঙ্গালা গ্রাচীন পুথির বিবরণ ৯৭_-১২৮ 

বিশেষ দ্রষটব্য-- সদস্তগণের ঠিকানা পরিবর্ধন ঘটিলে, তাহারা যথাসময়ে 

কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন । 



ব্যোমকেশ-জীবন-চরিত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্ষিদের একনিষ্ঠ সেবক কম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একথানি 

বিস্তৃত জীবন-চরিত লিপিবার জন্ত ব্যোমকেশ-ম্বতি-সমি/ত ও পরিষদের কার্্য-নির্বাহক-সমিতি 

আমার উপর ভার দিয়াছেন । 

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাজালা ভাষ! ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে 
ব্যাপূত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্ট ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান 

করিয়া গিয়াছেন । পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্টায় সাহিত্য-সম্মিলনের 

গঠনে ও ইহার পুষ্টসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়ছেন। কারণ, 

তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলশার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি 

নির্ভর করিতেছে এঙ্গালা একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্ম প্রতিষ্ঠা-লাভে 

স্পর্ধা করিতে পারিবে) সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালা- 

সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য । বিশেষতঃ তাহার জীবনের 

সহিত বলীয়-সাহিত্-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট । পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে 

ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চণে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদের 

ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রহদ, অক্রান্তকর্্ী 
ব্যোমকেশের জীবন-কথ। অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। 

্বগীয় মুস্তফী মহাশয় শ্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার 
অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বদ্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান 

প্রদান করিলে বিশেষ উপরূত হইব । 

বঙ্গের নান! স্থানে তিনি শীখা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এ 

সাহিত্যিক তথ্াদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল 
পত্র কিংব৷ তাহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিতলেখকের পক্ষে বিশেষ 

মূল্যবান হইবে। এই জন্ত আমি পরিষদের সদশ্তগপের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ 
করিতেছি যে, তাহারা অনুগ্রন্পূর্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাহার শ্যহস্ত-লিখিত পত্রাদদি 

নিষ্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়! দিবেন। আশা করি, তাহারা এই অবশ্ত-কর্তব্য কর্ম 

সম্পা্গনে আমাকে সাহায্য করিয়া অন্গৃহীত করিবেন । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির, ভ্ীনলিন্নীল্লওন পখ্চিত 
সহকারী সম্পাদক, 

২৪৩1১, আপার সাকুললার রোড, কলিকাতা । |, ব্যোমকেশ-স্মৃতি-নমিতি | 



সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পত্রিক। 

€ 0৩অন্নান্িশত ১ 

একভ্তিংশ ভাগ 

পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দনাথ লাহা 

বঙ্গাকা, ১৩৩১ 



২৪৩১ আপার সাকুলার রোড, বলীয়-সাহ্কিতা পরিষদ 

মন্দির হইতে 
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 

প্রকাশিত 
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১৪। 

একত্রিংশ ভাগের সূচী 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠ। 

অর্থশান্ত্রে দুর্বল রাজায় আত্মরক্ষা ... শ্রীষুক্ধ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা 
এম এ, বি এল, পি এচ ডি *** ১৮৭ 

আমাদিগের অয়নাংশ ,.*. ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 
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দ্বাত্রিংশ ভাগ 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা। 

২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে 

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত । 

১১৩৩ 

গ্রীহক-পক্ষে বাধিক মুল্য ৩. তিন টাকা ] [ মফম্বলে ৩৮* তিন টাকা ছয় আনা 

প্রতি সংখ্যার সৃল্য &* বার আনা। 
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গ্ীনলিনচজ্জ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত । 
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কলিকাত। রিভউ ণও 

কাকেতুক। ৭৮ 

কাকী ১৩৯ 

কাটোর। ১১৫১১২৫ 

কাণফ! ৯৬ 
কাণ ভট শিরোমণি ১১০ 

কাত্যায়ন ৫৩ 
কাদস্বরী ১৫৭ 
কান্তকুজ ১,১০% 

কানিফ। ৮২ 

কাফি ফজিলেত ১৩৮ 

কামদল বাধ ১১১০৩ 

কামন্দক ৬৯,৭৪ 

কামন্দকীয় নীতিসার ৬৭১৬৮,৭১ 

কামরূপ ১৩৬ 

কালকেতু $5৫ 

কালিদাস তট্ট ১৪১ 

কালীঘাঁট ৮২ 

কালুপা ৮ 
কাশী ১০৩১১৪৯ 

কাশীনাথ তর্কভৃষণ ১২৫ 
কানাই নদী ১৬৪,১৬৫ 

ক্রান্তিচ্ছায়া ১৪,১৫ 

ফ্রাস্তিজযা ১৮,২১,২২ 

ক্রান্তিপাত ২০২৪,২৬,২৮ 

ক্রান্তিপাতবিন্দু ১৭১২৯,২১, 

২৯) ৩০১৩১,৩৩১৩৪ 

ক্রাস্তিপাতভগণ ২২ 
ক্রাস্তিবিন্দু  ১৭২১১২৯,৩০ 

ক্রাস্তিবৃত্ত ১৯,২০,২৪১২৫, 

৬২৭,২৮৩ ০১৩৪ 

কুমারিল ৫৩ 

কুলকলপতর ১২৬ 

কুলনাথ ৮ 

কুলবহ বস্ত, তেজ£বস্তা ৬৫ 

কুর্ন ১১৯ 

কৃত্তিবাসদ ৯৮,১৯,১০০,১৭৯ 

কৃষ্ণকর্ণাম্ত ১০৬ 
কৃফকীর্তন ৯৭,৯৮,৯৯১১০৪০১ 

১৭৮১১৭৯,১৮৩ 

কৃকদাস ১১৫৪১৩৭ 

কৃষদাস কবিরাদ ১২০,১৪৩, 

১৪৮১১৫৫ 

কফ পঙ্ডিত ১০৭ 

কৃকানন্দ আগমবাগীশ ১১০ 

কৃষানন্দ দত্ত ১৪ 

কেবল জন ৪ 

কেশব কাশ্মীরী ১১১ 

কেশব ছত্রী ১৪৪ 

কেশিনী ৯২ 

কোলস্ওয়ার্দি গ্র্যান্ট ২৬১৬৩ 



কোধ ৬৪ 

কোষ বস্ত ৬৫ 

কোববিজ্ঞান গ৫ 

কোধসার ৩৬ 
কোবসারাবরণ ডগ 

কোষসার সঙ্গম ৬৫ 

কোষাবরণ ডি 

কোষ্ঠময় গঠন ৬৬ 

কোৌটিল্য ৪৭)৬৭১৬৮১৭০,৭১, 

৭২,১৮৭,১৮৮ 

কৌলজ্ঞানবিনির্ণয ৮৮ 

১... 

খড়দছ ১১৫ 

খড়ীর ১৬১ 

থণ্ডনখওখা দ্য রর 

খুলনা গত 

থুলন। জেল।র মাঝির ভাব! ৭৩ 

থেতুরী ১১৬,১৪৮,১ ৫০ 

গ্গা 

গঙ্গা ১৩৪ 

গঙ্গাদাস (পণ্ডিত ) ১৪৬ 

গজাদেবী ১২৭ 

গঙ্গাধর দাস ১২৫ 

গঙ্জানারারণ চক্রবত্তাঁ ১২৫, ১৪৬ 

গজনী ১৫৮ 

গড়ভবানীপুর ১০৩ 

গড়মান্দারন ১০২ 

গণিতা ১৬ 

গণিতহুর্ধয ১৬ 

গণেশ টি 

গন্ধবর্বসিংহ ( মহারাজ ) ৩৯ 
৪১৪১ 

গর ১০৩১৪৯ 

গরিফ। ১৫৯ 

গাঁতী ৮৬ 
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থাদার ৮৬ 

গীতগোবিন্দ ১৭৬১১০৭ 

গীতরত্বাবলী ১৫৯ 

গ্রীস ১০৬ 

গুজরাট ৮৭,১৩৫)১৪৯ 

গুর্জর ১০৬ 

গুরুদাস সরকার ৩৯ 

গোকুল ১৬৩ 

গোতঙ্ ৫৩,৫১ 

গোতমকুষ্তর ৫১ 

গোপীন।থ পট্টনায়ক ১৪ 

গোবন্ধন ১০৩ 

গোবিন্দ কবিরাজ ১২১ 

গোব্নদিজী ১৫১ 

গোবিন্দ দ।স ১৫১ 

গোবিন্দ দাস ( কড়চাকার ) 

১১৬ 

গোবিন্দ বাড় য্য। ১৪১ 

গোয়্ালপাড়। ১০২ 

গোরকনাথ ৮২ 

গোরক্ষনাথ ৮১, ৮৩;৮৫,৮৬,৮৭ 

গোরক্ষ বিজয় ৮১ 

গোরখবোধ ৮৭ 

গ্োোলত্রিকোণমিতি ৩১ 

গৌড় ১০৪ 

গৌরগণার্চনদীপিকা ১৪৭ 

গৌরগণোদ্দেশদীপিক। ১৪৭ 

গৌরাঙ্গ দেব ৮৬ 
গৌরীদাস ১২৩ 

গৌরীঘাস পণ্ডিত ১১৯, 

১০] 

ঘটিকা বৃত্ব ২৩ 
ঘনরাম ১০১১ ১২১ 

খনশ্যাম ১২৭ 

ঘণ্টান্তিষেক ১ 

ঘাটাল ১০১,১০৩)১৫৪ 

চি 

চট্টগ্রাম ১৭০ 

চগ্ডিদাস ১০৮,১১২,১১২, 

১২৩,১৪৮,১৮৩ 

চজকাস্ত তর্কপঞ্চানন ১২৫ 

চজ্গপ্ত ঃ ১৮৮ 

চক্রন্বীপ ১০৯ 

চর্দনাথ ৮২ 

চর্যাপদ ১৭৮১১৮২১১৮৫ 

চরদল নাড়ী ১৭ 

চাকৃম। ৯৯ 

চাণক্য ৫5 

চান্দ রায় ১২০১১৪০,১৪১ 

চাব্বাক ৫১ 

চারার়ণ (খাবি) ৫৩ 

চালন কোবসার ৬৫ 

চিতুয়। ১৪২ 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৩৬ 

চীন ৪৭১৫০ 

চেদে। ৮৮ 

চৈতগ্যচক্রোদয় নাটক ১১১, 

১১৪,১৪৭১১৫০১১৫১ 

চৈতগ্ঘচরিতামূত ১৯,১৭৮, 

১১১,১১৪,১৪৩,১৪৮ 

চৈতগ্চরিতামৃত ( মহাকাব্য ) 

১১১ 

চৈতন্ভাগবত ১০০,১১০) 

১১১১১১৪,১২৫,১৪০,১৪৩,১৪৭, 

১৪৮,১৪৯,১৫১,১৫৪,১ ৫৫ 

চৈতন্তামঙ্গল ১**১ ১১৭,১২১, 

১৩৮,১৩৯, ১৪২,১৪৬১১৪ ৭ 

১৫৩,১৫৫ 

চৈতন্য মহাপ্রভু ১০৬,১১২ 

চৈতন্তশতক ১৪৭ 
চৈবানা ১৬৪ 

চৌচাপট ১৫৮ 



চৌরঙ্গী ৮২১৮৩ 

চ্হ 

ছানোগ্য ৫৭ 

ছারা ৯৩ 

ছারানুর্ধ্য ৯৬ 
ছোটনাগপুর ১৬৫, ১৬৬ ৯৬৮ 

ছোট হরিদাস ১২৯ 

শু 

অগন্লাধদশক ৮৪ 
অগন্লাধবল্পত নাটক ১৩৯ 
জগন্নাথ মিশ্র ১৫৩ 
জগাই ১২১,১৪১ 
জটিল কোবভেদ, জটিল 

কোবভাজন ৬৬ 
জড়িত তত্ববস্থ! ৬৬ 
জননকোবোত্পাদন ৬৫ 

জননরঞ্রনবস্ত ৬৫ 
ভয়দেৰ ১*৬,১৯৭১১ ২৩১৩৭ 

জয়পুর ১১৭ 
জয়ানন্ন ১ ৯১১১৭১১৩৮,১৩৯, 

১৪২৪১৪৪,১৪৬/১৫৫ 

জাতবন্ত ৬৫ 

জাপান ৫৩ 
জাফর খ৷ ১৪৪ 
জার্পাণ ৭ 

জালকুড়িসিদ্ব। ৮২ 
জালগঠন ৬৬ 

' জালন্দার গড় ১১৪১০৩,১৪ 

জালানশিখর (জল্লাদ) ১০১ 
জালালে পুকুর ১০২ 
জাহানাবাজ ১৪৩ 

জাকানাবা ১০২৪১০৩ 

জাহবাদেবী ১১৯১১৪৮ 

জা্ষী ১৫২ 
জানসিদ্ধা্বোগ. ৮৮ 
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জ্ঞানেখখর ৮৭ 
জ্ঞানেশ্বরী ৃ রি 
জীবগোস্বামী ১১১,১২৫,১৫৪ 
জীববস্ত ৬৬ 
গৈনদর্শনে ভাদ্বাদ ১ 
জৈনদিগের দৈনিক ষট কর্ম 

১২৯ 

হস 

ঝাল্দে ১৬৪,১৬৭,১৬৯৮ 

টি 

টেকচীদ ঠাকুর. ১৫৭,১৫৮ 

শ্ 

ডিত্বকোষ ৬৫,৬৬ 

ডিম্বকোবসার ৬৫ 

ডুমরাকুড়ি ১৬৬ 

ক্র 

ঢাকা ৯৯ 

ঢেকচন্ত্র ফুকন ১৫৮ 
ঢেকুর ১০১ 

ঢোলভূম ১৬৮ 

ত্র 

ততকর গুপ্ত ৫৮৫৯,৬১)৬৩) 

* ৬৪ 

তত্বার্থাধিগমসথতর ৫১১৩৩ 
তস্তগঠনাবন্থ। ৬৬ 

তন্তচলনা বন্ধ। ৬৫ 

তস্তজাল ঙু৬ 

তস্তপর্ধব ৬৫ 
তন্তভেদ বস্থ। ৬৫ 
তত্তময় গঠন ৬৬ 
তস্তমিলনাবন্থ! ৬৬ 
তমলুক ১৬৩ 

তার ৪৬ 

তারাজুলী ১৯২৪১০৪ 

তারাদীঘী ১*১১১০৩ 

তারানাথ ১০৭ 

তার।শস্কর ১৫৭ 

তারাহাট ১৭৩ 
ব্রিপিটক ৫ 
তী্ঘ্কর ১২৯ 
ভুরীতস্ত ৬৬ 

তুরীতস্ত পদার্থ ৬৫ 
তুলাক্রাস্তি ২৪,৩১, ৩৪ 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩৭ 

পে 

দততগোরখনংবাদ ৮৮ 

দময়স্ী ৯২ 
দল্কাকুও ১৪২ 

দানকেললীকৌমুদী ১৫১ 
দানচরিত ১৪৭ 
দামোদর (নদ) ১২১৬৪, ১৬৫ 

দারুকেশ্বর ১০২ 

দাহননাথ ৮২ 
দ্বারকা ১০৩,১৪৫ 

ভ্রাঘিমা হি 
দিঙনাগ ৫৬,৫১,৫২ 

দিনাজপুর ৯৯ 
দিবাসিংহ ১৪০ 
দিল্লী ৪৪ 

দ্বিকোটিক তর্ক ৬ 
ঘিতত্বস্থ। ৬৫ 

িতারকা বন! ৬৫ 
দীনেশচজ্ সেন ১১২ 
হর্গাচজ সান্তা ১৯৭,১৪১ 

হূগাদঙ্গল ১২১ 

ছদাখেড়ি ৮৭ 
ছল্যিবাধ ১৬৪ 



ছাগণ ১১ 

দৃক্তুল্যত। টু 
দৃঢ়কণ। ৬৬ 
দৃঢ়তস্ত ৬৫ 

দৃঢ়বস্তু ৬৫ 

দু মালিক। ৬৫ 

দেবীপুর ১৯,৪৪৪ ১ 

দেবীবর ঘটক ১০৯ 

দ্বৈধীভাৰ ৭ 

এ 

ধর্দপাল ১০১ 

ধর্মপালদেৰ ১০৬ 

ধন্মমঙ্গল ১৪০১১১৪৩১২১ 

ধারণ পদার্থ ৬৫ 

ধীরেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১১ 

ধু্রন।থ ৮২ 

ভন 

নদীয়। ১১৬ 

নন্দ কাপাসিয়। ১০২ 

নন্দ কাপাসিয়ার জাঙ্গাল ১০১, 
১৬৩ 

নবদ্বীপ ১১৯১১১৭১১১৮, 

১৪২৯১৪৬১৫৪১ ৫৫ 

নবনাথ ৮২ 

নবনীথভক্তিলার ৮৮ 

নরসিংহ (রাজ) ১২৫ 

নরসীতক্ত ১৪৫ 

নরহরি সরকার ১৪৭১১৫* 

নরেক্্নাথ চক্রবত্তা ৭৫ 
নরেক্রনাথ লাহা ৭২,৮৯,১৮৮ 

নরোত্তম ঠাকুর ১১৯,১২২,১৪৭ 

নরোত্বমবিলাস ১১২১১১৬১১২৫, 

১৩৭,১৪*১৪৮১১৫১ 

নল (রাজা ) ৯২,৯৩ 

নসরৎ মাহ. ১৩৮ 

মাগার্জুন ৬9৪১০৫২ 
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নাজিরবাধ ১৬৪ 

নাথধর্দে সথষ্টিতত্ব ৭৬ 

“নাথধর্শে নষ্টিতত্ব” 

প্রবন্ধের আলোচন। ৮৫ 

নাদপৈত। ৮৩ 

নানক ৮৭ 
নাবিকপঞ্রিক।  ৩৪,৩৫,৩৬ 

নারদ ১৪ 

নার।য়ণ ৬ 

নারাক্পণপরিপৃচ্ছ। ৪৫ 

নালন্দ। ৪৮ 
নাশির সাহ। ১৪৫ 
হ্যায় ৮১ ৪৯ 

নিউকোম্ম ২২ 

নিগুঢার্থপ্রকাশাবলী ১২৩ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 

জৈন-দর্শনে স্যাদৃবাদ 
(২) 

এক্ষণে এই সপ্ততঙ্গী নয় কিরূপ, তাহ! আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবাঁর চেষ্টা করা যাউক| 
সপ্ত-তঙ্গের প্রথম ভঙ্গটী এইরগ,--"ম্তাৎ কথপিৎ সদ্রব্য-ক্ষেত্র"কাল-ভাব-রূপেণ অস্তোব সর্ববহ 

কুম্তাদি 1” আমরা কেবলমাত্র “কুস্তঃ অস্তি”--এইভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না। কারণ, 

তাঁহা হইলে 'কুস্তঃ অস্তি'--এই বাক্যে যে অস্তিত্বের আভান মাছে, সে অস্তিত্বকে একান্তভাবে 

ধরিতে হয়, সুঙুরাং অস্তিত্ব শব্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাগক অর্থ গৃহীত হয় বলিয়া, 'অস্তিঃ এই 

শবোর দ্বারা "মৃত্তিকা অস্তি” 'বৃক্ষঃ অস্তি”, বন্ত্রম অন্তি'--এইরূপ বাক)ও সত্য বলিয় গৃহীত হওয়া 
উচিত হইয়া! পড়ে । আর৪ এক কথা, উহা দ্বারা যে কোন উপাদানে প্রস্তত কুস্ত, যে কোন 

কালে, যে কোন দেশে বিদ্যমান কুস্ত, এবং যে কোন রূপ বা বর্ণবিশি্ট কুস্তের অস্তিত্বের করনা 

সম্ভব হইয়া পড়ে। 

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে কুস্তটী স্বীয় উপাদান-দ্রব্য মৃত্তিকা অবচ্ছেদে বিদ্যমান আছে, জল প্রভৃতি 

রূপে নহে, এইরূপে স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশ অবচ্ছেদে বিদ্যমান পরক্ষেত্রে নছে, কুস্তটী পাটলিপুন্তর 

নামক দেশবিশেষে আছে, কান্তকুজে নছে। এইরপে স্বীয় কাল অপেক্ষায় বিদ্যমান, কিন্ত গরকীয় 

কাল অপেক্ষায় নে, কুস্তটী শীতকালে বিদ্যমান, কিন্ত বসন্তে নহে। এবং উহ! রক্তবর্ণের, কিন্ত 
গীতবর্ণের নছে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র এঁকাস্তিক অস্তিত্বের কথা বল! হয়, তাহা হইলে এ নকল 

বাবর্তকের অভাবে বস্তর গ্রতিনিয়ত স্বার্থ-্বূপের (1৩70) অভাব হইয় পড়ে। 
তাহা হইলেই দেখা বাইতেছে, প্রথম প্রকার বচন-ডলের দ্বারা কুস্তটী কোন বিশেষ দেশ, কাল, 

উপাদান এবং রূপের অপেক্ষায় অস্তিত্ববান্ এবং আমর! বলিয়। থাকি-_্তাৎ কুম্তঃ অস্থি, 
বা আরও সংক্ষেপে “আাদস্তি' | আবার যেহেতু এই কুস্তের অস্তিত্বের অঙ্গীকার কেবল অস্তান্ত 
যাবতীয় বস্তু ও তাহাদের ধর্ের নান্তিত্বের ( 1০7-6102 ) অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিতেছে, 

সুতরাং কেবল ্তাদস্তি' ইহাই বলা চলে না, 'নতায়ান্তি', ইহাও বলিতে হয়। তবে এই '্াদস্তি। 

ও 'লানীস্তি' এই ছুয়ের মধ্যে জাতি ব1 বক্তার উদ্দেস্ত অনুসারে প্রাধান্ত দিতে হয়। কখন বা তিনি 
অস্তিত্বের দিক্টাই বলিতে চান, তখন এ পিকৃটাই প্রাধান্ত লাভ করে? আর নাভ্তিত্বদিকূটা গৌণ বা 

অপ্রধান হইয়৷ থাকে) কিন্ত আন্িত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে সংঙ্লি ; একটী অন্তটী 
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ব্যতিরেকে থাকে না ।১ অতএব সগুভঙ্গী-নয়ের প্রথমটী হটল, “্াদস্তি' ) দ্িতীয়টী 'স্ায়াস্তি। 
প্রথমটী বিধি-কল্পনা-্রহ্থত ) দবিতীয়টী নিষেধ-কল্পনা-প্রহত। 

সগ্ততঙ্গী-নয়ের তৃতীয় ভঙ্গ অতি সুগম। কেবলমাত্র বিধি ও নিষেধের ক্রমিক কল্পনা 

হইতে উৎপরৎ। উহা! এই প্রকার 'তাদন্তি স্তারাস্তি চ'। চতুর্থ ভঙ্গটী এইরূপে উত্তৃত হয়। 

অস্তিত্ব ও নাত্তিত্ব ধর্ম যদি যুগপৎ প্রাধান্ত-সহকারে একই বস্ততে আরোপিত হয়, 

তাহা হইলে বস্তর স্বরূপ অনির্ববাচ্য হইয়া উঠে। ইহারই নাম অবক্তব্য নয়। প্রথম তিনটা 

নয় হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, প্রথম দুইটাতে একবার বিধির প্রাধান্ত ও অধর একবার নিষেধের 

প্রাধান্ত। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কোন বস্তর অস্তিত্ব অঙ্গীকারের সঙ্গে সেই তদিতর সমুদায় 
বস্ত এবং তদীয় অন্ত যাবতীয় ধর্মের নান্তিত্বের অঙ্গীকার অন্হ্যাত রহিয়াছে । তবে যখন আমরা 

কোন বস্তি অস্তিত্বের আরোপ করি, তখন উহাতে বিধির প্রাধান্ত; আবার যখন নাস্তিত্বের আরোপ 

করি, তখন উহ্ভাতে নিষেধের প্রাধান্ত । এই ছুই স্থলেই বিধি ও নিষেধের প্রাধান্ত ও অপ্রাধান্ত 

অনুসারে বাক্য-বিস্তাস কর হইয়। থাকে মাত্র; ক্রম বা যৌগপদের প্রণর নাই। কিন্ত তৃতীয় 
নয়ে বিধি-নিষেধ, উভক্েরই প্রান্ত থাকিলেও, ক্রমিক আরোপবশতঃ উহা চতুর্থ ভঙ্গ হতে 

ধিভি। চতুর্থ নয়ে বিধি এবং নিষেধ, উভয়ই প্রধান এবং উভয়ই মমকালে একই বস্তুতে 

আরোপিত হয়। একই কালে একই বস্ত অস্তি'ও বটে “নান্তিও বটে, সুতরাং মানব ধীর অগম্য 

এবং এন্ন্ত অবক্তব্য, কিন্তু গত্যান্তর নাই। কারণ, বস্তুর হ্বরূপই হইল-- এরূপ বিরুদ্ধ ধর্মুকে 

আশ্রয় দেওয়।। মানব-চিস্তাশক্তি এইখানে শ্বীর অক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য। 

উপরি-উক্ত ভঙ্গ চারিটা পরস্পর মিলিত করিলে আরও তিনটী ভঙ্গের স্থষ্টি হয়। সুতরাং 

পঞ্চম ভঙ্গটার প্রবাঁর হইবে এইরূপ--ন্তাদস্তি চ অবক্তব্যঞ্চ” ! বস্তর অস্তিত্ব আছে। আবার 

অবস্তব্যও বটে। যষ্ঠ ভঙ্গটা হইবে,--স্তানান্তি অবক্তব্যঞ্চ ॥ অর্থাৎ বস্তর অস্তিত্ব নাইও বটে, 

আবার অবক্তব্যও বটে । এবং সর্বশেষে সপ্তম ভঙ্গে আমর! পাই,-ন্তাদন্তি চ স্টান্নাস্তি চ 

স্তাদবন্তব্যঞ”। বস্তুর অস্তিত্ব আছে-_নাইও বটে; আবার অবক্তব্ও বটে। উপরি-উক্ত সপ্ত 

প্রকার বচন-বিস্তাসের সমুধধায়ের নাম সপ্তভঙ্গী নয়। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বস্তর ধর্দ যখন অনন্ত, তখন বিধানপুরঃসর হউক বা নিষেধ- 
পুরঃদরই হউক, বচনভঙ্গও কেন অনস্ত হউক না, কেবল সগুগ্রকারই বা কেন হইবে? 
এ প্রশ্ন 'জৈনাচার্য্যগণ নিজেই উত্থাপিত করিয়া, নিজেই সমাধান করিয়াছেন । তাহার! বলিয়াছেন, 

১। “তকমা স্তন স্তিত্বং নান্তি:ত্বনাবিনাভূতং নাস্তিত্বং চ তেন ইতি। বিবক্ষাবশচ্চ জনয়োঃ প্রধামোপনর্জনভাবঃ | 

| স্পন্যাদ্ব'দমঞ্জীরী, পৃঃ ১৭৮ 
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$। ক্রমতে বিধিনিষেধকল্পনয়। ভৃতীর)। 
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যে, বস্তুর ধর্ম অনত্ত, ইহা সত্য । কিন্ত ষে কোন এক ধর্ম অবলম্বন করিয়! বিধি-নিষেধপুর্ব্বক 
বচনবিস্তা করিতে গেলে দেখ যাইবে যে, প্ররূপ সপ্তপ্রকার বচন-ভরঙ্গেরই সম্ভাবনা; কারণ, উক্ত 

অবলদ্িত বস্ত-ধরন্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি সপ্ত প্রকারের অধিক হইবার উপায় নাই। উহ! 

সপ্তগ্রকারেই নিয়ন্ত্রিত । তাহার! বলেন যে, যেমন অস্তিত্ব এবং নান্তিত্বের সাহাধ্যে সপ্তধা 

বচন-বিষ্তাস সম্ভব দেখান গেল, এরূপ সামান্ত ও বিশেষ, নিত্)ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতির সাহ'য্েও 

সপ্তপ্রকারই বচন নির্দেশ হইবে। যথা! স্তাৎ সামান্তং, স্তাদ্বিশেষঃ, স্তাহ্ভয়ং, স্তাদবক্তব্যং। 

স্তাৎ সামান্তাবক্তব্যং স্যািশেষাবক্তব্যং স্তাৎ সামান্তবিশেধাবক্তবাম্। এস্থলেও বিধি নিষেধের 

গ্রয়োগ অব্যাছত আছে । বসত স্তাৎ সামান্তং---এই বাক্যে সামান্তের বিধান কর! হইতেছে এবং 

স্যািশেষঃ-+এই বাক্যেও নিষেধ নিহিত আছে । কারণ, বিশেষ ব্যাবৃত্তিপরায়ণ, এবং ব্যাবৃত্তি অর্থে 

পার্থক্য ব| পৃথকৃকরপ বুঝায়। যখন কোন বস্ত অন্ত বস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত, একথ| বলা! হয়, তখন 
আমরা বুঝি যে, প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তটীর সহিত পমান নহে । সুতরাং বিশেষেও নিষেধ 

অশ্র্নিহিত রহিয়াছে । এইরূপে নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রতৃতি ধর্মস্ন্ধেগ বিধিনিষেধ-সহকারে 
সপ্ততঙ্গের উদ্ভব হুইয়৷ থাকে । স্থতরাং আমরা দেখিলাম যে, জৈনাচার্যগণের মতে বস্তর ধর্ম 

অনস্ত হইলেও, বচনভঙ্গ সপ্তধা নিয়মিত। সাতের বেশী হম়্না। কিন্ত সাতের ক:ম 'নামিতে 

পারা যায় কিনা, সে কথা৷ জৈনাচার্ধযগণ উত্থাপন করিবার আবশ্কতা৷ মনে করিয়াছিলেন বলিয়া 

বোধ হয়না। সে কথ! আমর! পরে আলোচন! করিব। যাহা হউক, জৈনগণ বিবেচনা 

ক নযে, এই মপ্তপ্রকার বচনভঙ্গই বস্ত-সম্বন্ধে খাটে । কেন না, ইহাদের যে কোন একটা 
বচনতঙ্গ মাত্র পাক্ষিক, অথবা আপেক্ষিক সত্যের প্রকাশক, সুতরাং উহ! প্রমাণ বলিয়া গৃহীত 

হয়না। তীহার! বিবেচনা করেন যে, স্তায়,। বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদাস্ত, মীমাংসা! ও বৌদ্ধ 
আচার্ধযগণ প্রতোকেই এইরূপ এক একটী নয়ের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মাত্র খণ্ডসত্যে উপনীত 

হইয়াছেন। বন্তন্বরূপ-পরিচায়ক অথও সত্যের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই কারণ 

এরূপ পাক্ষিক বা খণ্ডসত্যের পরিচায়ক বচন-বিস্তাসের তাহার! নাম দিয়াছেন "বিকলাদেশ”, 

“নয় সপ্তভঙ্গী” অথবা নয়াভাস। পক্ষান্তরে সমুদিত ভঙ্গসপ্তক বস্তুর প্রকৃত ন্বরূপ-গ্রকাশে সমর্থ, 

সুতরাং অথণ্ড দত্যের পরিচায়ক । এজন্ত উহার নাম “নকলাদেশ” অথব! *প্রমাণ-সপ্তভঙ্গী”১। 

উপরে স্াদ্বাদের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া গেল। এক্ষণে আমরা! উহা! হইতে স্তাদবাদ- 
সম্বন্ধে কয়েকটা তথ্য নংখহ করিতে পারি। সে কয়েকটা তথ্য এই,--প্রথমতঃ বদি প্রতীতিলন্ধ 

স্ঞানে অবিশ্বাদ করিবার কোন কারণ ন! থাকে, তবে বাস্তবিক বস্ত অনস্ত এবং পরম্পর বিরুদ্ধ 
ধর্মের আঁধার। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ সত্তা (বিধি), অদত! 
(নিষেধ) এবং অবক্তবা অথবা অনির্ববাচা এই কোটব্রয়ে বস্ত-স্বন্ধে সর্বপ্রকার বাক্য-বিস্তাসই 

পেশী পিপি 

১। বিকলাদেশব্খভাব! ছি নয়সগুতঙ্গী বন্বংশমান্র প্ররূপকত্বাৎ। 

সফলাধেলম্থভাব! হি প্রযাণনপগুতঙ্গী বখ/বৎ বন্তপ্ররূপকত্বাৎ ৮ 

--প্রযেয়কমলবার্তও, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ,-পৃ ২০৬ খ। 
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(08210৩00 সীমাবদ্ধ । তৃতীর়তঃ কোন এক প্রকার বাক্য-বিন্তাসই একাস্ত সতা হয় না, 

আপেক্ষিক সত্যের হুচন। করে মাত্র। তাহা হুইগে স্তাদ্বাদে বাহাবস্তর শ্বরূপ হইতেছে এইরূপ । 

বন্তর ভ্ঞ'তৃনিরপেক্ষ তত্র অস্তিত্ব আছে ( £6211500 ), কিন্ত বস্ত-সঙ্বন্ধে সর্বপ্রকার জ্ঞানই 

বন্তর এক একট! দিক্ (৪3০০3 ) অধবা এক এক রকম ধর্মের বা বিকাশের (102171285- 

(0009) গ্রহণ করিতে সমর্থ, সুতরাং পাক্ষিক সত্যের আভাস দেয় মা, এবং এই অফুরস্ত বিকাশের 
পশ্চাতে যে স্বরূপ-শুক্তি আছে, আহার অস্তিত্ব উক্ত অনস্ত বিকাশের নিদান-শ্বরূপ অবশ্থ শ্থীকার্য্য। 
ভবে কি ইহ! 17616: 5001509:এর 11209968150 [621192)এর সহিত সমপর্যায়- 

ভূক্ত। একটু চিন্তা করিলে দেখ] যায় বে, 590০০এর চিস্তাগ্রপালী ও স্তাদ্বাদ ঠিক একই 
নহে । গ্েম্সরের মতেও বস্তজগৎ জ্ঞান-জগৎ্ হইতে শ্বতস্ত্র এবং আমাদের জ্ঞান কেবল উহার ভিন্ন 

ভিন্ন বিকাশেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহ! আপেক্ষিক সত্য প্রদান করে বটে। কিন্তু এ সকল ভিন্ন 

ভিন্ন বিকাশের অস্তনিহিত যে শক্তি আছে, তাহা এক ও অনস্ত (445501069 270 11010) 

--বাহার বলে আপেক্ষিক (£5186155) দতাগুলির উদ্ভব বা অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। পক্ষান্তরে 
স্তাদবাদে বস্তর বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্তাদ্বাদ ও গ্সেন্সরের 718099816৫ 

চ৫৪1150) উভয়ই বস্ততন্ত্বাদী হইলেও স্পন্সর একত্বের পক্ষপাতী (1951560), পক্ষান্তরে 

স্তাদ্বাদ বহৃত্বের পক্ষপাতী (01818115010 7২681191)), এতত্তিন্ন স্পেন্সর আমাদের জেয জগতের 

(০:1৫ ০£ 65:061150709) ভিত্তিশ্বদ্ূপ যে এক শ্বরূপশক্তির (৮০৬০৫) স্বীকার করিয়াছেন, 

তাহ কিন্ত তাহার মতে অন্দর (80107058170 0101010/21)16 ); পক্ষাস্তরে শ্যাদ্্বাদে 

যন্তন্বরূপ-সন্বন্ধে জান অন্বীকৃত হয় নাই। 

আর এক কথা, স্তাদ্বাদে আমর! পাইলাম ধে, সকল প্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক (6615615 ' 

08003), কিন্ত এই আপেক্ষিক ভাবটাই আবার নিজেই আপেক্ষিক । কোন প্রকার জ্ঞান আপে- 

ক্ষিক সত্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, উহ্থার আপেক্ষিকতা৷ অন্ত কোন জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ব৷ 

উহাকে অপেক্ষা! করে| সুতরাং এই প্রকার চিন্তা প্রণালী বশবন্ঁ হুইয়! আমর! অবশেষে এক 

অনপেক্ষ অখণ্ড সতোর কল্পন। করিতে বাধ্য হই, বাহাতে এই অসংখ্য আপেক্ষিক সত্যের সমাধান 
হয়১। কিন্ত জৈনগণ তাহাদের অনেকাস্তবাদ বা স্তাদ্বাদে এরূপ অবশ্ত-উত্থাপনীয় অনপেক্ষ 

বা একান্ত দত্যের (4১0501965 (700) শ্বরূপ-শির্ণায়ক কোন প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন 
বলিয় মনে,হয় না। তাহার! কেবল এইটুকু মাত্র আভাস দিয়াছেন যে, সগ্তভঙ্গী নয়ের সমুদদিত 
প্রয়োগেই প্রামাণ্য ) আর তত্তিন্ন যাবতীয় বাক্য-বিস্তাস প্রমাণাভাস--অর্থাৎ পাক্ষিক সত্য। অবশ্ঠ 
জৈনগণ এক প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন । তাহা তাহাদের স্বজন তত্তান্ম'। এই 
জ্ঞানে সাধারণের অধিকার নাই। যাহার সমস্ত কর্ণের মল ধৌত হুইয়া গিরাছে--এক কথায় ধিনি 
“জিন? হইয়াছেন, তাহারই এই শ্র্িশুচ্জা তভ্তান্ন (6815 176611755706) যাহা আত্মার 

১। 02 87501555 50090615006 91৩৮ ০0110005306 00০8215 (2155051901108 00536 2)0063 
০৫586719006) 16173010055 03677 ৪]1 (01197--7555225 ০ 278 2%4 22৫2127 90. 343-44. 
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হ্বাভাবিক সম্পকি, ফিরিয়া! আসিয়াছে । এই “কেবল জ্ঞান” বা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বভাব এই যে, 

ইহার নিকটে দেশ বা কালকৃত বাবধান দুর হইয়! গিয়! বস্তর ন্বরুপজ্ঞান উদ্ভাপিত হয় ও একাস্ত 
এবং অখণ্ড সত্য ন্বয়ং প্রকাশ লাভ করে। (10091190005 11)01090 ইহা অনেকটা ১০১০1- 

1176এর ম*) কিন্ত এই “কেবগ জ্ঞান” এক মুখ্যজ্ঞান ধরিয়া লইয়। বস্তশ্বরূপ-নির্ণয়ে প্রবৃস্ত হইলে, 
জৈনগণের অনেকাস্ত-বাদরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয়। 

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, (১) জৈনদিগের চিস্তাধারার সহিত ভারতীয় অন্যান্য 
দর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ; (২) সত্তা, অপত্তা এবং অবক্তব্য বা অনির্বাচ্য, এই কোটিত্রয় অবলগ্বনে 

সপ্ত প্রকার বচনতঙ্গের বাস্তবিক অবকাশ আছে কিনা; এবং (৩) সর্বশেষে স্তাদ্বাদের সহিত 

আধুনিক পাশ্চাত্য তর্ক-শান্ত্রের কোন সারঘদৃগ্ত আছে কিনা। 

আমর! ইতিপূর্বেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, দর্শনশান্ত্রের মতবাদগুলি প্রায়শঃ পুর্ববন্তী 

এবং সমকালীন অন্তান্ত মতবার্দের সংঘর্ষে ই সমুৎপন্ন হুয়। এক্ষণে দেখিতে চেষ্টা করা যাউক যে, 

জৈনদিগের স্তাদ্বাদ যখন প্রথমে জগতে ঘোষিত হয়, তখন এ প্রকার চিস্তার ধার! ভারতীয় 

অন্যান্ত দর্শনে স্থান পাইয়াছিল কিনা । যে সময় ভারতে স্তাদ্দবাদের ঘোষণা! আরম্ভ হয়, সেই 

সময়ে ভারতে আরও ছইটা প্রধান চিস্তার ধারা প্রবাহিত ছিল। একটা বৌদ্ধ ও অপরটী 

ওপনিষদিক জৈনদিগের ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায়, তদ্রবাহ-রচিত "হুত্রকৃতাঙগ- 

নিষুর্ক্তি” নামক গ্রন্থে স্তাদবাদের সর্ধপ্রথম উল্লেখ আছে। এই ভদ্রবাছর জীবনকাল-সন্বব্ধে 

যে মতভেদ আছে, তাহার আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই১। তবে মোটামুটি এই 

পর্য্যন্ত বলিতে পারা! যায়, তিনি যে সময়ে তাহার মতবাদ প্রচার করেন, সে সময় বৌদ্ধগণের ধর্ম ও 
দার্শনিক মত অনেক-পররিমাণে সংগঠিত হইয়াছিল, এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি 

গ্রাচীনতম উপনিষদ্গুলি রচিত হইয়াছিল এবং উহ্থাদের চিন্তার ধারা এবং মতবাদগুলি সম- 

সাময়িক দার্শনিক-জগতের উপর কতক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমাদের ইহাও 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভদ্রবাহু সর্বপ্রথম স্তা্বাদের প্রচার কাঁরলেও পরবর্তী জৈনাচার্য্যগণ 

উহ্থার পরিপুষ্টী সাধন করিয়া গিয়াছেন। ঈৈনাচার্ধয উমান্থাতি বাচকমুখ্য “তত্বার্থাধিগমসথত্র” নামক 

জৈন-দর্শনের একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা! করেন । তাহার প্রায় পাঁচশত বর্ষ পরে সমস্তভদ্র এ 
গ্রন্থের যে টাকা প্রণয়ন করেন, তাহার মুখবন্ধের নাম “আগত মীমাংসা” । এই আগ্ত-মীমাংসায় 

স্তাদ্ধাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সমস্তভদ্রের জীবনকাল আহ্বমানিক খৃত্ীয় সপুম 
শতান্ধীর প্রারস্ত। 
দস 

১। পরলোকগত নহাক্ম' মহামহোপাধা।য় পডিত »সতীশচন্ত্র বিছ্যাভূষণের মতে ভগ্ত্রবাহুর কাল খুষ্টীয় প্রথম 

শত।বী । গ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাঁওারকরের মতে খুষ্টীর বঠ শতাবী । 

২। প্রাক সমুক্ধায় ব্রিপিটক বৌদ্ধ-গ্ন্থুখুষ্টপূর্বব ২৪১ বৎসরের পূর্বেই সন্কলিত হইয়া গিয়াছিল।-_-দাশগুপ্তের 

ভারতীয় ছর্শনের ইতিহা জরষ্টব্য। 

৩। প্রাচীন উপনিষদ্গুলির সময় ৭০০--৬০০ খৃঃ পৃঃ. (&)। 
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অত এব পরবর্থী কালে মাণিকা নন্দী-রচিত “পরীক্ষা মুখস্থত্র” (আনুমানিক ৮০০ খৃ্টা ), 

প্রভীচন্্র কবি-রচত পরীক্ষামুখহুতের টীকা প্প্রমেরকমল-মার্তওড” নামক গ্রন্থ ( আনুমানিক ৮২৫ 

থু্টাব ) হুরিভদ্র-রচিত “ষড়দর্শনসমুচ্চঘ” (১১৬৮ থুষ্টা), মল্লিষেণ কৃঠ "ন্তাদ্্বাদ মঞ্জরী" 

(১২১৪ শকাব ১২৯২ খৃঠাব্'*) প্রভৃঠি গ্রন্থে স্তাদ্বাদের পরিপোষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, 

ৃষটায় প্রথম হইতে ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে স্তাদ্বাদের চিস্তা-প্রবালীর উপর বৌদ্ধ ও ওঁপনিষদিক প্রভাব 

স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 
এক্ষণে দেখা যাউক, স্তাঙ্দবাদের উপর বৌদ্ধ অনির্বাচ্যবাদের প্রভাব কিরূপে সম্ভাবিত 

হুইয়াছিল। আমর! পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, স্ত দ্বার হস্তে ক্রীড়নক হইল তিনটী, _-সত্তা, অসন| ও 

অবক্তবা, অথব। সামান্ঠ, বিশেষ ও অবক্তব্) অধব! নিত্য, অনিত্য ও অবক্তবা, অর্থাৎ হইটা 

পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্মের ক্রমিক উল্লেখ ও তাহাদের যুগপৎ প্রাধান্তবশতঃ বস্তর অনির্ব্বাগাতা | 

বৌদ্ধ ব্রিপিটকের মধ্যে অভিধম্মপিটকের স্থত্ত ও বিনয়-পিটকের সহিত প্রতিপাদ্য-বিষয়ে 

সাম্য থাকিলে৪ উহাদের অপেক্ষায় অভিধম্ম-পিটক অধিক-পরিমাণে যুক্তিততর্কের সাহায্য গ্রহণ 

করে। আবার সেই অভিধন্ম-পিটকের মধ “কথাবন্ত।” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয় যায় যে, তথায় 

বিশ্নদ্ধ-মতাবাদিগণের২ থগুনপ্রদঙ্গে দ্বিকোটিক তর্কের উত্থাপন করিগ্না দেখুন হইয়াছে যে, 

তাহাদের মতবাদগ্ুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের আধার, স্থতরাং অশ্রদ্ধেয়। ইহার কিছু পরে 
বৌদ্ধাচার্ধ্য নাগার্জুনই (৪০১ খৃঠাব) প্ররুতংপ্রগ্তাবে তাছার শুন্ভবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে অস্তি, 
নান্তি এ৭ং অবক্তব্যপ্ূপ ব্রিকোটিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন । তিনি প্রতিপন্ন করিবার 

চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন বন্তরই কোন নিজস্ব “স্বভাব” বা সন্ত। নাই । তাপকে অগ্নির স্বভাব 

বল| যায় না। কারণ, তাপ এবং অগ্সি উভয়েই অন্ত অনেক কারণের উপর নির্ভর করে। যাহা 

অন্ঠের উপর নির্ভর করে না, কেবগ তাহাই কোন বস্তর স্বভাব হইবার যোগ্য। তাপ মন্তের 

উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাপ অগ্নির স্বভাব হইতে পারে না; এবং জগতে এমন কোন 

বস্ত নাই, যাহ! অন্যের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং সর্ধবস্তই নিঃম্বভাব। ইহাই প্রতী$)- 

সমুৎপাদ বা! শুন্তবাদের নিগুড় অর্থ। ফলতঃ যেমন আমর! কোন বস্ত-সম্বন্ধে “ইহার স্বভাব এই”. 
এরূপ বিধিপুর্র্বক বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি না, দেইরূপ “ইহার শ্বভাব এরূপ নহে”_-একপ 

নিষেধবাক্যও প্রয়োগ করিতে পারি না। স্মতরাং বস্ত-স্থরূপ অনির্ধাচ্য হইয়া দীড়াইতেছে। 

১। নষ্লিবেণ তাহার পুম্তকের রচনা-কাল পুস্তকের শেষে স্বয়ং দিয়! গিয়াছেন,-- 

*্রীমল্লিষেণনুরিভিরকারি তৎপদগঞ্গন মম ণিভিঃ। 

বৃন্তিরিয়ং মনুরবিমিতণক্াবে দীপমহসি শনৌ &* (মন্গুরষিষ্৮১২১৪ ) 

২। কথাবত্ত,র টীকাকার এই কয়েকটী বিরুদ্ধতবাদীর উল্লেখ করেন বথা,__মহ। সভিযক12) লোফোত্বরবাদিনঃ) 

কন্ধুলিকা$, প্রজ্ঞ/গুবাদিনঃ, একবাবছারি কাঃ এবং সর্বধ।প্তিবাদিনঃ। ইহাদের মধো মহালজ্যিকব!দে জৈন-সম্মত আত্মার 

কৃৎন-শরীর-বাাপিতেব স্তায় চিত্তের সর্বশরীর ব্যাপিত্বের উল্লেখ জাছে। আ্রীতুরু হরপ্রস।দ শাস্ত্রী মহাশয়ের *যোদ্ধধর্ণ”- 

শীর্ষক প্রবন্ধাবলী স্রষ্টবা ।-( নারাঃণ, ১৩২২) শ্রাবণ )। 
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দৃশ্ঠমান জগতে বস্তনিচয় এক ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, আবার পরক্ষণেই ধ্বংসলাভ করিতেছে। 

এইরূপ উৎপাদ ও ধ্বংস ব্যতিরেকে তাহাদের কোন নিজস্ব স্বভাব নাই। এ জগৎটাই এরূপ 

নিংম্বভাব, উৎপাদ ও বিনাশের প্রবাহ মাত্র। ইহারই অপর নাম “প্রপঞ্চ-প্রবৃন্তি” | এই প্রপঞ্চ 

প্রবৃতির নাশেই নির্বাণ ; এবং নির্বাণ ও শুন্ত একই ৷ নির্বাণের শ্বরূপ হইতেছে এই যে, উহা 
ভাবরূপও নহে, আবার অভাঁবরূপও নহে । নির্বাণ ভাবরূপ হইলে, উহ! কতকগুলি কারণ- 

সামগ্রী হইতে “সংস্কৃত” বা! উৎপন্ন এবং যাহা! উৎপন্ন, তাহা ধ্বংদশীল। আবার উন! অভাবন্থরূপও 

হইতে প'রে না। কারণ, যখন শুন্যবাদে কোনরূপ ভাবপনার্থের অস্তিত্ব খ্বীকার করা চলে না, 

তখন অভাব-পদার্থের অক্তিত্ব স্বতঃই নিরাকৃত হয়। সুতরাং দেখ! গেল, নির্বাণ ভাবস্বরূপও নহে ঃ 

অভাব-স্বরূপও নহে । পরিশেষে মাধামিকেরা নির্ব্বাণ বা শুন্তাকে প্চতুক্কোটি বিনির্ধুু্ত” বলিয়া 

প্রচার করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা! 'অস্তিও নহে, 'নাস্তিও নহে, তছুভয়ও নহে, অন্ুভয়ও নহে | 

উহা অনির্বাচ্য বা জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহ৷ অবক্তব্য। এইরূপে অন্তি, নাস্তি ও 

অবক্তব্য লইয়! বৌদ্ধ বিচারপ্রণালী জৈনের স্তাদ্বাদকে অনুপ্রাণিত করে নাই, এ কথ! সাদ 

করিয়া! ধলা চলে না । | 
স্যা আদ ও বেঙ্গীস্তিব্র অন্নিক্্বাত্তব্াঁচ)। অদ্বৈতবাদে মায়া ও 

মায়াপ্রহ্থত এই জগৎ্-প্রপঞ্চের শ্বরূপ-নির্ধর়প্রদঙ্গেও ঠিক এই সত্তা, অসত্ত। ও অবক্তব্যন্ূপ 

ব্রিকোটিক চিত্তা-প্রণ'লীর প্রয়োগ করা হইয়াছে । মায়া ঝা অবিদ্যার স্বরূপ কি না--উহছা সৎ। 

কারণ, যাবৎ ব্রঙ্গজ্ঞানের উতৎ্পত্তি ন! হয়, তাবৎ উহ্থার অস্তিত্ব আছেই ত এবং উহা! জগৎ- 

প্রপঞ্চের প্রসবিত্রী বটেই তত) আবার ব্রহ্গজ্ঞান সমুৎ্পন্ন হইলেই উহার তিরোভাব, সঙ্গে সঙ্গে 

জগৎ-সংসারেরও তিরোভাব হয়, সুতরাং মীঁয়। সৎও বটে, অসৎও বটে। পরস্থ উহা!) 

'সদসত্ত্যামনির্বাচ্যা” | এইরূপে এই অনির্বচনীয়া মায়! হইতে গ্রহুত বলিয়। জগং-সংসারের 

যাবতীয় বস্তই বিরুদ্ধ ধর্মের আধার এবং অনির্বাচ্য। 

এই মায়ার শ্বরূপ এবং অনির্ববাচ্যবাদ বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি অতি প্রাচীন উপনিষদে 

ঠিক এইরূপে প্রচারিত নাই সত্য এবং এমন কি, মায়! শবটা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বে 

আর কোন উপনিষদে উক্ত অর্থে ব্যবহত হয় নাই, ইহাও সত, তথাপি বৃষ্দারণাকের মৈত্রেযী- 
যাক্তবন্কা-সংবাদ ও ছান্দোগ্যের যষ্ঠ অধ্যায়ে মায়াবাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জগন্সিথাত্বের প্রতিষ্ঠীকলে 

যে চিস্ুপ্রণালী আরন্ধ হইয়া, পরে ভগবান্ বাদরায়ণ ও শঙ্করাচার্যয কর্তৃক অনুস্থত হইয়াছিল, তাহ! 
নিশ্চই অন্ততঃ পরোক্ষভাবে জৈনাচার্য/গণের চিস্তার ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 

এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। 

পদ্গান্তরে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভগবান্ শহ্বরাচার্ধ্য ব্রহ্মহৃত্রের তর্কপাদে 
“নৈকন্মিনননস্তবাৎ” এই স্থত্রের ভাষ্যে স্তাদ্বাদানুদারে একই বস্তুতে যুগপং সম্ভা ও 
অসম্তািরূপ বিন্বদ্ধ ধর্মের সমাবেশ অসম্ভব বলিয়! স্তাদ্বাদের থণ্ডনের চে! করিয়াছেন বটে, 
কিত্ত তাছার নিজের শ্বীকৃত অধৈতবাদ যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা! হইলে অনির্বাচ্যা মায়ার 
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সাহাযো জগব্প্রপঞ্চের মিথাত্ব সপ্রমাণ করিতে হয়। জগতের বস্তজাত মায়াপ্রহ্থুত বলিয়া 

তাহারাও সৎও বটে, অপৎও বটে, এজন্য অরির্বাচ্য । সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে তিনিও ত বস্তুতে 

সদসত্বাদদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের অধ্যাস করিয়াছেন । শুধু ইহাই নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্যয সমগ্র তর্ব- 
পাদে স্ায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ন-প্রসঙ্গে যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, 

তাহাও পৈনচার্যাগণের চিন্তার ধারার অনেকটা! অনুরূপ । তাহার পরে শ্রীহর্ষ তাহার “খণ্ডনখণ্ড- 

খাদে?” অনির্বাচাবাদ-সাহায্যে প্রপর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এ জগতে কোন বন্তই অস্তি বা 

নাস্তি-_-এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত করা যায় না। উহা! সৎও নহে, অসৎও নহে, আবার উহা সতও 

বটে, অসৎও ৰটে ; উহ! সদসত্বারূপ বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়; উহ্ন অনির্বাচ্য বা অবকব্য ) এজন 

শ্রীহর্ষের খণ্ডনের অপর নাম “অনির্ধচনীয়তীসর্ধবস্থ”। নৈয়ারিকঈ শ্রীহর্ষের শরব্য । কারণ, 

নৈয়ায়িকই লক্ষণ-সাহাষে। বস্তর অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার চে! করিয়াছেন । শ্রীহর্ষও নৈয়ায়িকের যত 

লক্ষণ উক্ত প্রকার ব্রিকোটিক যুক্তি-সাহায্যে একে একে তাহার সমস্ত খণ্ডন করিয়! দেখাইয়াছেন 

যে, যখন লক্ষণ টিকিল না, ৪খন জগং-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব নির্বচন কর! যায় না। 
এক কথায় উহ! অনির্বাচ্য। 

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে আমর! ইহা সংগ্রহ করিতে পারি যে, খুৰ সম্ভব প্রাচীন বৌদ্ধ ও 

গপনিষদ্দিক ত্রিকোটিক বিচারপদ্ধতি দ্বার! পরোক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়। জৈনগণ স্তাদ্গাদের 

অবতারণা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ অনির্ধাচ্য বা শুগ্যবাদ ও বৈদাস্তিক অনির্বাচ্যবাদের সহিত 
্তাদবাদের প্রভেদ এই যে, বৌদ্ধ ও বৈদাস্তিক-__-উভয়েই বস্তকে এক হিসাবে বাধিত করিয়াছেন, 
্যাদ্বাদ বস্তস্বরূপ সাদিত করিয়াছে ৷ বৌদ্ধমতে বাহা জগৎ শুন্ত, বেদাস্তমতে ব্রন্মের পারমার্থিক 

সন্তার অপেক্ষায় ব্যাবহারিক জগৎ বাঁধিত এবং ব্যাবহারিক বাহাজগতের মধোও এক উচ্চগুরের 
সত্যের অপেক্ষায় নিয়স্তরের সত্য বাধিত। স্তাদবাদ দেখাইয়াছে যে, বস্ত সতত! ও অসত্তা, 

নিত্যতা ও অনিভাতা, প্রভৃতি বিরুদ্ধ পর্মের আধার হইতে পারে। এরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশেই 

বন্তর বস্তত্ব পিদ্ধি। বিরোধি-ধর্্মাধ্যাস বস্তর বাধিতত্ব ব! শুন্ততা আপাদন কর! দুরে থাকুক, বস্তর 

বাস্তবতাই সম্পাদন করে। কারণ, প্রতীতি ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত অনুমান আমাদিগকে জ্ঞাপন করে 

যে, কেবল নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, সামান্ত ও বিশেষ, দ্রব্য ও পর্যযায়--এই উয়াত্মক বস্তই আমাদের 

প্রয়োজন-সিদ্ধির সহায়। ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমুদায় বিষয় পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে । স্থতরাং বৈদাস্তিক অনির্ববাচ্যবাদে জগং-প্রপঞ্চের বাধ ও বৌদ্ধ অনির্ধাচ্য 

বা শুন্তবাদে জগৎ-প্রপঞ্চের নাশ, পরন্ধ জৈনের স্তাঙ্বাদে জগতের প্রতিষ্ঠা । 
আর এক কথা। আমরা পুর্বে স্াদ্বাদের সপ্ত প্রক্কার বচন-তঙ্গের অলোঁচনা-কালে 

দেবিয়াছিলাম যে, জৈনাচার্ধ্যগণের মতে বস্তর ধর্ম অনন্ত হইলেও, বচনবিন্যাস সপ্ত প্রকার মান্রই 

হইবে; কারণ, তাহার! বলেন যে, বচনভঙ্গ জিজ্ঞাদার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে এবং তাহাদের 

প্রদর্শিত সপ গ্রকার জিজ্ঞাসার পর আর সন্দেহের বা জিজ্ঞাদার, অবসর থাকে না। সেইথানেই 
বচনের বিশ্রান্তি হয় । সুতরাং হ্যাদপ্ডি, হ্যাননাস্তি, স্যাদস্তি চ স্তারাস্তি 5, স্তাদবক্তব্যথণ স্যাত্মি চ 
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শাদবক্তব্ঞ্চ, স্তান্লাস্তি চ শ্তাদবক্তব্যধ স্াাদন্তি চ স্যানাস্তি 5, স্তাদবক্তব্যঞ্চ, এই জ্নগ্ত- 

প্রন্চাজহ তাহাদের মতে আঁবশ্তুকীয় বচনভঙ্গ। উহার কমও নে, বেশী নছে। কিন্ত 

'মামার মনে হয় ফে, বস্তত্বরূপ-সন্বন্ধে জৈনগণের মতবাদ সত্যের অদুরবতী হইলেও, তাহাদিগের 

অঙ্গীকৃত বচন5ঙ্গের সগ্তপ্র কাল সন্ধে সন্দেহ উিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বস্ত 

অনন্ত ধর্মের আধার, স্থতরাং এক ধর্ম অপেক্ষায় ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ধন্মাস্তরের 

অপেক্ষায় ইন্থাতে নান্তিত্ব আরোপ করিতে হয়। পরে এঁ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের ক্রমিক আরোপ 

করিলে ন্াদস্তি চ স্তান্নাস্তি চ' এইরূপ বিধি-নিষেধাত্মক বাকের প্রয়োগ বেশ বুঝ। যায় । এবং 
অবশেষে সেই একই বস্ততে যুগপৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কল্পিত হইলে, বাশ্তণবিকই বন্ধস্বরূপ 
অবক্তব্য হয়, এপর্য্যস্তও বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। কিন্ত ইহার পর পঞ্চম হইতে সপ্তম পর্যয্ত 

অবশিষ্ট তিনটির ভঙ্গের প্রয়োগের অবকাশ আছে বলিয়া অন্ততঃ আমার মনে হয় না। কারণ, 

চতুর্থ ভঙ্গে যাহাকে অবন্তব্য বলিয়া আপন ধীশক্তির অক্ষমত! মানিয়া লইলাম, আবার তাহার 

সঞ্থন্ধে ব$নবিস্তাম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তা! বুঝ| যায় না । সুতরাং আমর এরূপ ধারণা 

যে, চতুর্থ ভঙ্গেই বন্তসশবন্ধীয় চিন্তার 9 বাক্োর বিশ্রান্তি হওয়া উচিত। অথচ উহাতে জৈনগণের 
প্রতিষ্ঠিত বস্তশ্বরূপ-সন্বন্ধে দিদ্ধান্তের হানিও হয় না । অবশ ইহাই আমার ব্যক্তিগত ধারণ! । 

ইহার পর আরও একটী বিষয়ের আলগোচন! করিনা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে 

ইচ্ছ| করি। তাহা স্তাদ্বাদ ৪ আধুনিক পাশ্চান্ত তর্কশান্ত্রের শাদনের সম্বন্ধে । স্তাদ্বাদের 
বিস্তারিত আলোচনায় বোধ হয়, ইহাই সংগ্রহ করিঠে পার! যায় যে, বাস্তব-জগতে বস্তর 'শ্বরূপ 

এক প্রকার প্রহেলিকাময়। কারণ, কোন বস্তকেই একান্তভাবে আছেও বলিতে পারি না, আবার 

নাইও বলিতে পারি না। নিত্যও বলিতে পারি না, আবার অনিত্যও বজিতে পারি না। একও 
বলিতে পারি না, আবার বছও বলিতে পারি না। বস্ত তাহার নিজ শ্বরূপের দ্বার! প্রতিনিয়তও 
বটে, আবার প্রতিনিয়ত নয়ও বটে। সেইজন্ত জৈন আমাদিগকে সাবধান করিয়! দিয়া 

বলিয়াছেন, বস্তকে কোন এক বিশেষণে বিশেধিত করিতে যাইও না। করিতে গেলেই ভ্রমে পতিত 
হইবে । আমার মনে হয়, ইহার শ্তায় ব্যাবহারিক জীবনে শ্রদ্ধের উপদেশ আর নাই। পার- 
মার্থক সত্য থাকিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন এক প্রকার একাস্ত-সত্-্প্রকাশক 

বাক্য-প্রয়োগ কর! সম্ভব হইতে পারে। কিন্ত যতক্ষণ ব্যাবহারিক জগতে আমাদের অবশ্থন 
করিতে হইবে, যতক্ষণ প্রতীতির সাহাযো বাহ বস্ত লইয়৷ জীবনযাত্রা! নির্ববাহু করিতে হুইবে, 

ততক্ষণ আমার বোধ হয়, শ্যাদখাদ-প্রদর্শিত বস্তত্বরপ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রা 
বাস্তবিক সহায়তা করে। বস্ত বিরুদ্ধ-ধরন্দের আধার হইতে পারে এবং অবক্তব্যও হইতে 

পারে। কিন্তু উদ্ছাই প্রকৃত বস্তর স্বভাব এবং প্রকৃত বস্ত লইয্জাই আমাদের কারবার 
করিতে হয়; কতকগুলি কল্পিত আসন্তর ভাবেন সহিত নহে । 

এস্থলে আরও একটী কথার উত্থাপন বোধ হয় অন্ঙ্গত হইবে না। আরিষ্টটলের তর্কশান্ত্রে 
(10810) 19% 01 [96000, 097080196197. এবং চ2%০1005 111901৩ নামে 

৮ 



১৩ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা 

তিনটা নিয়ম আছে। সেই তিনটা নিয়মের কাধ্য হইতেছে, ভাব-রাজের সামঞ্জম্ত নিরূপিত 

করা। 15৬ ০ 10০00৮7৮ অনুসারে আমরা বলিত বাধ্য যে, ষে বস্তটীকে একবার যে 

প্রকার বলিয়৷ ধরিয়। লইব, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যেমন 4১ ?9 &, ঘট 

ঘটই। 4 15 73, এ কথা ধলা চলে না। ব| ঘটটা নৃতন ব! ঘটটা পুরাতন, এরপ বাক্য প্রয়োগ 

কর! চলে না । [2৬ ০ 00705901000) বলে যে, একটা মাত্র বস্তুতে ছুইটী পরস্পর 

বিরূদ্ধ ধর্ম কল্পন1 করা নার না। 4 ০812201 0৩ 1০06) 0 ৪10 17০0$--03. ঘটটা মুত" 

সংস্থানবিশেষও বটে, "্াবাঁর মুসংস্থানবিশেষ নয়ও বটে, একথ। বলা ধায় না। এইরূপে 

[901 72%010060 /01001৩এ বল: হয় যে বস্ত কোন দ্বিকোটিবিনির্,ক্, এ কথা বল! 

চলে না। হয় বল, ঘট অন্তি, না হয় বল, ঘটট, নাস্তি; উহা! “অন্তিঃ ও 'নাস্তি “এই 

ছুই ভিন্ন অপর কিছু, এ কথা বলা চলে না। আনকাণকার পাশ্চাত্য প্রাযাগঞ্জাটিক্ তর্ক 
শীক্সরবিদগণ বলিতে চান যে, এ সমস্ত নিয়ম পরিণাম বা পরিবর্তনহীন আস্তর-জগতে খাটিতে 

পারে, কিন্তু বাস্তব-জগতে খাটে না। দেই জন্য 101, 5০1381167 তাহার চ0:0081 [0810 

নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিইটলের মতবাদ-থগডন-প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, “41৩ 

0369 1595 0£ 0002106০001 (01069 ৮” বাস্তব-জগতের বস্ত লইয়াই আমাদের 

কারবার করিতে হয়। ছৃতরাং আমাদের চিন্তার নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহারা 
সেই বাস্তব-জগতের বস্ত'সমুদায়ের প্রন্কৃতি-নির্যয়ে সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্তাদ্- 
বাদ আলোচশা-গ্রসঙ্গে বস্তর প্ররকৃতি-স্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, ঠিক এই প্রকার 

বস্তর প্ররুতি-স্বন্ধে ধারণ। লইয়াই 5০1167-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য তর্বশান্ত্রবিদগণ 
চিরন্তন বস্তনিরপেক্ষ তর্কশান্ত্রের (6০110811081) সংস্কারসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 

তাহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আরিইটল-কথিত একান্ত-্বরূপতা (1810 1167- 

0) ভাবজগতে থাকিতে পারে, প্রক্কতিসিদ্ধ বস্তজগতে এরূপ একাস্তন্বরূপতার অস্তিত্ব 
নাই। প্রতি বস্তই নিত্যও বটে, পরিপম্যমানও বটে, উহার স্বরূপতা বজায় রাখিয়াও অনুক্ষণ 
ভেদকে আশ্রয় দিয়া! থাকে । উষ্ধাতে 196000ও আছে, আবার 41751911063 আছে। 

জৈনের ভাষায় বলিতে গেলে, উহা! উৎপাদ, প্রৌব্য ও ব্যয়যুক্ত | উহা! 'অন্তি+ও বটে, 'নাক্কি'ও 
বটে, আবার অবক্তবাও বটে। স্ুুতরাং উপরি-কথিত একান্তবাদী 1৪৬ ০৫ [000167, 

0০০010080100091) এবং 175%01863 1110016 নিয়ম্য়ের অবকাশ বস্তপগতে নাই । 

ব্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য 



আমাদিগের অয়নাংশ * 
আমাদিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের অয়নাংশ লইয়। যে গোলযোগ থটিয়া আছে, তাহার মীমাংসার 

কিছু সম্ভাবনা! দেখা যাইতেছে না। কয়েকবার ভারতের নানাস্থানে যে জ্যোতির্কিদ্গণের সভ। 
আইত হইয়াছিল, তাহাতে সমধ্তে মভ্যগণ কেবল বাগৃবিও! করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 

পঞ্জিকাঁকারগণ স্বেচ্ছামত অয়নাংশ স্থির করিয়! নিজ নিজ পঞ্জিক্কায় লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। 
অধিকাংশ পঞ্জিকাতেই ্ধ/স্ধস্তমতাযারী পি্ধান্ত-রহস্ত-মতে অয়নাংশ গণিত হই 

আমিতেছে। বিশুদ্ধ দিষ্ধাত্ত-পপ্রিকায় স্বীয় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শীস্ত্রীর মতানুদারে অয়নাংশ 

গ্রহণ করা কতদুর যুক্তিপূর্ণ, তাহার উল্লেখ করিবার আবশ্তকত! দেখি না। আমার শ্রর্থেয় বন্ধ 

শ্রীমান্ মাতকড়ি দি্ধান্ততৃষণ মহাশয়ের প্রণীত প্ঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্বার” নামক পুস্তকে ইহার 
সবিশেষ আলোঁচন। আছে। | ূ 

ছুই বৎসর পূর্বে আমার পরমবন্ধু শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা| বিশ্ব 
বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত )001791 01 009 10012161061) 0£ [46013 নামক সামগিক 

পত্রিকার পঞ্চম থণ্ডে হিন্দুগণিত ও জো[তিষ-বিষ৭ক কয়েকটা প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশ করেম। প্রবম 
্রবদ্ধটীতে তিনি হিন্দুদিগের অয়নাংশ-সন্বন্ধে আলোচনা করিয়া আধুনিক পাশ্চান্তয জ্যোতিষের 
সাহায্যে তাহার মূলতত্বের যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছেন। তীর দিদ্ধান্তটী বিশেষ যুক্তিপুর্ণ মনে 
হওয়ায়, তাহা সাঁধারণ ও প্ডিতমণ্ডগীর নিকট উপস্থাপিত কর! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । বল্যি' 
রাখি যে, ইহা! তাহার প্রবন্ধের অনুবাদ নহে; অয়শাংশের মূলতব্বটী ঠিন্দু ও পাশ্চাণ্য গ্যোঁ যর 

পক্ষ হইতে এভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে, বাহাতে সকলেই বিষয়টা হায়ঙ্গম ক'রতে পারেন। 
আর এক কথা, জ্যোতিঃশাস্ত্ে পা্িত্য-প্রকাশের উদ্দেস্টে এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। কারণ, 

সে কথা আমার পক্ষে আদৌ খাটে না । এই প্রবন্ধ-পাঠে যদি সকণে গয়নাংশের মুলতবটা 
যুকতিপূর্ণ বলিয়া মনে বরেন, তাহা হইলে যাহাতে ইহা! কর্ণক্ষেত্রে গৃহীত হর, ইহাই আমার 
উদ্দেশ । 

উল্লেখ করিয়৷ রাখি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে | বিপক্ষে যুক্রিপূর্ণ 
প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না প।রিয়া বৃথা! বাদ-বিসংবাদ করিয়া থাকেন) তাহারা কোন বিষয়ের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়! মতান্তর হইতে মনাত্তরে উপনীত হন ও বৃথা গালাগালি করিয়াই ক্ষা£ 

হন--ফলে কিছুই হর না। কিন্ত বিজ্ঞানশান্ত্রে এরূপ হওয়া অতীব ছুধখের বিষ । বিজ্ঞান 
শান্ত্রে কোন বিধয় এইরূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক ভিন্ন পরিমার্জিত হইতে পারে না, ইহাতে 
আমরা আমোদ ন! পাইয়া রাগান্বিত হইব কেন? এই বিষম বুদ্ধিবৃত্তির ফলে আমাদের উন্নতি 
হওয়! দুরে থাকুক, ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। 

* বলীযসাহতা-পরিধরার ১৩৬১ হঙগাখোরপুতৃতার মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
এব 



১২. সাহিত্য-পরিষত-পত্তিক। [১ম সংখ্যা 

গ্রবন্ধটী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে প্রথম 5ঃ, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ গ্রন্থ 

অয়নাংশ-হস্বদ্ধে যাহ! পাওয়া যায়, সেগুলি লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । সোমদিদ্ধাস্ত, ব্রহ্গ-সিদ্ধাস্ত, 
হুর্য্য-সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধবসি্ট সিদ্ধান্ত, বসিষ-দত্বাস্ত, মহাপিদ্ধাস্ত, ও দিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে অয়নাংশ-সন্ন্ধে 
যাহা! লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মূল, সরল অন্থবাদ ও একটী করিয়া উদাহরণ প্রদত্ত হ্ইয়াছে। 

দ্বিতীয় ₹, অয়নাংশ-নিরূপণের মূলতত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্তা জ্যোতিষের নাহাযো অয়নাংশের মূলতন্বের যথার্থত। প্রমাণ করা হুইয্াছে। 

সাধারণের উপলব্ধির জন্ত পাশ্চাত্য জ্যেতিষের ষে যে অংশ না জ্ঞাত খাফিলে উপস্থাপিত বিষয়টা 
হৃদয়লমে অন্গবিধা হইবে, তৎসম্ন্ধে প্রথমে কিছু লিখিত হইয়াছে। | 

চতুর্থ সিন্ধাস্ত-জ্যোতিষ গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিবৃত আছে, তাহাদের 

মূলতত্ পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সহিত তুলন! করা হইয়াছে। 
পঞ্চমতঃ, বিশুদ্ধরূপে অঃনাংশ-নিরূপণের উপায়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। 
১) আমরা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং পিতামহ-দিদ্ধান্তে অযনাংশের কোন উল্লেখ পাই নাই। 

র্ন্ফ,ট-সিদ্ধান্তেও এ সম্বন্ধে কোন কথা দেখা যায় না। গ্রহলাববাদি আধুনিক গ্রন্থ অনাবস্তক- 
বোধে আলোচিত হইল না। 

(ক্ষ) মোনসজ্সিদ্জীত্ড। আমর! সেম-সিদ্ধান্তে সংক্ষেপে অয়নাংশ-নিকপণের 
প্রক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। স্পষ্টাধিকারে ৩১ ও ৩২ শ্লোক উদ্ধত হইল,__ 

যুগে চ যটশতৈকত্বে ভচক্রং প্রাক চ লম্বতে। 

ভদ্গুণে। ভূদিনৈভ কে ছাগণেব্য়নথেচরঃ | 
তচ্ছুদ্ধচক্রদোলিপ্ত] দিশত্যাপ্তায়নাংশকাঃ। 
সংস্কার্য। জ.কমেষাদে কেন্তে স্বর্ণ, গ্রহে কিল 

একযুগে ( মহাবুগে ) ভচক্র ছয়শত বাঁ পূর্বদিকে লম্িত হয়। এই সংখ্য। ভূদিন ( অর্থাৎ 
সষ্টির আদি হইতে গত দিন-সংখ্য। ) দ্বাগা গুণ করিয়া গুণঞলকে ছ্যগণ (অর্থাৎ এক যুগের 
দিন-দংখ্য। ) দ্বারা ভাগ করিলে, অগ্নন-খেচর ( অয়নগত ) নির্ণীত হইবে। 

ভূদিনের অফ্নগতির শুদ্ধচক্রকে ( অর্থাৎ ভূঞ্জজ]াকে ) ৬০০ ছয় শত দ্বার। বিভক্ত করিয়া ২০০ 
ছুইশত দ্বারা গুণ করিলে, অভাষ্ট ভূদিনের অয়নাংশ পাওয়া যাইবে । 

অগ্ননগ্রহ তুলাদি ছয় রাশিতে হইলে অয়নাংশ গ্রহে যেগ এবং মেষাদি ছয় রাশিতে থাকিলে 
বিয়োগ করিয়! সংস্কার করিতে হইবে । 

প্রথম প্রক্রিয়টী একটা ত্রেরাশিক মাত্র-হাগণ £ ভূিন $£ ৬০০ £ অভীঙ ভূদিনের 
অয়নগতি। (ক) 

দ্বিতীয় গ্রক্রিয়টী (ক) এর ভূজজ্যা নিরূপণ কর! । 



সন ১৩৩১ ] আমাদিগের অয়নাংশ ১৩ 

তৃতীয় প্রক্রিয়া) ও একটা ব্ৈরাশিক-_ 
৬০০ : অয়নগতির ভূজজ্য। : : ২০০ : অদ্ননাংশ | এই অয়নাংশ তুলাদি ছয় রাশিতে অবস্থিত 

হইলে, ইহ! গ্রছে যুক্ত হইবে এবং মেষাঁদি ছয় রাশিতে থাকিলে বিযুক্ত হইবে । 
উদাহরণ । ১৮৪৪ শক!বের ১ল! বৈশাখের অয়নাংশ নিরূপণ । 

সৃষ্টির আদি হইতে অণীষ্ট বর্ষ পর্ধ্স্ত গতবর্ষ-সংখ]া-_ 
সথষ্টির আদি হইতে কলিযুগের আদি পর্যাস্ত ১৯৬৯১৯২০০০০ 

শকাবের আদি পর্য্যস্ত গত কলিবর্ষ ৪০5 ৩১৭৯ 
শকবর্ষ মহ দঃ ১৮৪৪ 

মোট 3১৯৬৯৯২৪০২৩ 

অতএব অয়নগতি 
৬০০ ১ ১৯৬৯৯২৫০১৩১ বর্ষের দিন-সংখা। 

রি ৪৩২০০০০ ৯ বর্ষের দিন-সংখ্যা 

2» ২৭৩৬০০।২৫১ অংশ ৯ কলা। 

ইহার চক্র ( বুগ্জাংশ ) -২৫১ অংশ ৯ কলা । 

ইছাঁর ভূজজয। ( বিষমপাদে অবস্থিত বলিয়। ) 

২৫১ অংশ ৯ কল!-*১৮০ অংশ 

»৭১ অংশ * কলা। | 

স্থতরাং অস়নাংশ ৭১৯১৫ ২০০ 
সা ৬৩৪০ 

স্ম৭১৯১৬ (82) 

২৩ অ.শ ৪৩ কলা । 

(খ) ভ্রঙ্ষাতিদ্জীত্ত | এই গ্রদ্থ ব্রন্স্ফট-দিদ্ধান্ত হইতে তিন। ক্রন্ধসিদধান্তে 
আমরা অয়নাংশের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মসিদধান্তের 

গ্রন্থকার অয়নাংশ-বিষয়ে বিশেষ আকুষ্ট ছিলেন এবং তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় অধাংয়ে ১৮৪ --১৯৪ শ্লোক নিয়ে উদ্ধত হইল।_ 
কর্ক্যাদিস্থা মৃগাস্তস্বাঃ স্থষ্টেরদগবাঙ্মুখাঃ। 

প্রত্যব্বং যাস্তি যাম্যোদগগমনে বিহিতেহপি য॥ 

তশ্তৎ পশ্চারবক্রা স্বিপ্রসঙ্গদ দ্রিদবগলবাঃ। 
ততোহন্কথাহথ প্রত্যবং কিঞিৎ কিঞিদ্ ত্রজন্তি হি। 

তত্তৎ পশ্চাল্প বক্রান্তিগ্রসঙ্গেংপি নিজাস্পদাৎ। 

পশ্চিমাংশব্রমপ্রাপ্ডে প্রাক্ চক্রং চলিতং হিতং | 

হাব স্বষ্ট্যাদিনিরিষ্টস্থানং তাবৎ প্রভাস্তি তে। 

আদোযু চরতাং €তযামস্তরং শস্তদাস্পদাৎ। 



১৪ গাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। | ১ম সংখ্যা 

₹ত্প্রাগংশকক্রাস্তিপ্রাপ্ডেঃ শ্বা প্রাগলবস্য চ। 

প্রাক্ চক্রং চলিতং চেতি নারদৈবোপর্য)তে॥ 

গ্রাগংশক্রমমপ্রাণ্ডে প্রাক চক্রং চলিতং ভবেৎ। 

প্রাকৃপশ্চাচ্চলনাংশোনাঃ স্বর্ণং স্যাততাস্বরাদিযু॥ 

ক্রাস্তিকীলাংশলগ্র।নাং লম্বনং ছ্যগতং দ্রয়োঃ। 

ক টা্থময়না্থং চ গ্রতাহং হা দয়ায়োঃ | 
যদ্দিনে বন্য কক্ষাচ তত্র তেষাম্ প্রবৃত্তিতঃ | 

ইত্যেতদেকং চলসং প্রাক যৃগেতানি চ ষটশতম্। 
ুক্তযাযনগ্রহস্তশ্মিংস্তলাদৌ গ্রাকচলং ভবেৎ। 
তক্চু্বচক্রে বিষুক্ত্যা মেষাদো প্রাক চলং ভবেৎ॥ 
অয়নাংশ্তদ্ভূজাংশাসিদ্াঃ সস্তোদশোদ্ধৃতাঃ | 
গ্রাক্প্রত্যক্চলনং চক্রসোবেতি মনুতে তু বঠ। 

সৃষ্টির আদি হইতে পরবর্তী কালে কর্কটের আদিতে এবং মকরের অন্তে স্থিত যাহ! দক্ষিণ ও 
উততর দিকে গ্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে গমনাগমন করিতেছে, দেই সচলক্রোস্তি পশ্চার্দিকে ২৭ 

সাতাইশ অংশ চালিত হয়, তবে ত'হতে এই অন্তথ! বে, ইহ! প্রতিবৎসর কিছিৎৎ করিয়! চালিত 

হয়। এইরূপে পশ্চিমদিকে চালিত ক্রাস্তি নি স্থান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমাংশ প্রাপ্ত হইলে, ভচক্র 
পূর্বদিকে চালিত হইতে থাকে এবং স্যযাদি স্থানে যাবৎ উপস্থিত না হয, তাবৎ চলিতে থাকে। 
সচল ক্রান্তিপাতের নিজ স্থান হইতে আদিস্থানের অন্তর অয়নাংশ ৷ নিজ পুর্বগতি এবং পুর্ববাংশ- 
স্থিত ক্রাস্তি পাইবার জন্ত ভচক্র পূর্বদিকে চালিত হয়--নারদও ইহা! সমর্থন করিয়াছেন। 
ক্রমশ; পূর্ববাংশ অপ্রাপ্তে ( অর্থাৎ বতদদিন পূর্ববাংশ প্রাপ্ত ন! হয়) চক্র পূর্বদিকে চালিত হয়। 
( তচক্রের ) এই পূর্ব ও পশ্চিমে চলনের জন্য অয়নাংশ হৃর্যযাদিতে যুক্ত এবং বিযুক্ত হয়। 

ক্রান্তিচ্ছায়া ও লগ্নের দিনগত লশ্বন (পরিমাণ ) এবং প্রত্যহ উদয়ান্তের স্পষ্টার্থ অয়নের জন্ঠ 

(হইয়! থাকে )। 
যে কক্ষায় ছিল, সেই বক্ষায় ক্রাস্তিপাতের পুনরাগমনে এক অয়নচলন হয়। এক যুগে 

তাহ! পূর্বদিকে ৬০০ বার। অয়নগ্রহের তুলাদিতে পূর্বদিকে গতি হইলে, অয়নাংশ যোগ 
করিতে হয়। মেযাদিতে শুদ্ধচক্রে পূর্ববদিক্গমনে বিয়োগ করিতে হয়। 

অয়নগ্রহের ভৃজাংশকে তিন গুণ করিয়া দশ ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। 

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে রাশিচক্রের গতি জানিতে হইবে । 
দেখা যাইতেছে যে, ত্রহ্মপিদ্ধাস্তকারের মতেও অয়নগ্রহ এক যুগে (মহাযুগে ) ছয়শত বার 

পূর্বদিকে চালিত হর। তিনিও অয়নগ্রহের তুজাংশ গ্রহণ করিতে নির্দেশ করিয়াছেন। তৎ্পরে 
যে প্রক্রিয়াটা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সোমসিদ্ধাত্ত হইতে তিন, তবে ইহাও একটা 
ব্রৈরশিক্ষ-. 



সন ১৩৩১ ] আমাদিগের অয়নাংশ ১৫ 

১০ (৯০) : অয়নগ্রহের ভূজজ্য। : : ৩ (২৭): অভীষ্ট অয়নাংশ। 
উদাহরণ । ১৮৪৪ শকাব্দের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। 
সৃষ্টির আরস্ত হইতে গতবর্ধ ১৯৬৯৯২৫০২৩। এক মহাবুগে অন্ননগ্রহের ৬০০ বার চধনের 

হিসাবে অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় অয়নগ্রছের চলন ২৭৩৬০।২৫১ অংশ ৯ কল! । 

ইহার চক্রাংশ ( বৃত্তাংশ ) ২৫১ অংশ ৯ কল । 

ইহার ভূজজ্যা»২৫১ অংশ ৯ কলা--১৮০ অংশ 

৭১ অংশ ৯ কল! 

হুতরাং অহনাংশ 

মং ৭১1৯১৫ লা ১ 
| ১০ (৯০) 

স্ত২১ অংশ ২০ কল| ৪২ বিকল! । 

(গ) জ্ুর্খ্যলিক্জীত্ভ। এই গ্রন্থে অয়নাংশের মূলতব ব্রন্ধসিদ্ধান্তের অনুযায়ী) 
অয়নাংশের বিবরণ কিন্তু সংক্ষেপে লিখিত হইয়!ছে। হৃর্য)দিদ্ধাত্তখানি অন্তান্ত সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ- 

গ্রন্থগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ ও প্রচলিত। ইহার অনেক টাকাও লিখিত হইয়াছে। 

অয়নাংশবিবরণ যে স্থলে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে, তাহার পূর্ব-পশ্চাৎ শ্লোকগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 

মহামহোপাধ্যায় বাঁপুদেব শাস্ত্রী অয়নাংশের শ্লোক খুলি প্রক্ষিপ্ত বূলিয়৷ বিবেচনা করেন। প্রক্ষিপ্ত, 
হইলেও অয়নাংশের মূলতত্বের যে কৌন গোলযোগ নাই, তাহা মন্তান্ত দিদ্ধান্ত-গন্থের আলোচনায় 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় । 

্রিপ্রশ্নাধিকারে ৯--১' শ্লোকে অফ্ননাংশের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইন্-- 

ত্রিংশৎ কত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে | 

তদ্গুণাদভূদিনৈর্ভক্তাদ ছ্যগণাদাদবাপ্যতে 
তন্বোস্িক্সা দশাগ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাতিধাঃ | 

তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রাস্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্ ॥ 

স্কটং দৃক্তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুববন্ধয়ে। : 
প্রাক্ চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করপাগতে ॥ : 
অস্তরাংশৈবথাবৃতা পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥ 

এক মহাধুগে ভচক্র ৩০১৫ ২৩ বা ৬০০ বার পূর্বদিকে লম্বিত হইতে থাকে (ভাস্বরাচার্য্য 
৩০০ বার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত হুর্ধযদিদ্ধান্তের টীকাকারগণ ১০০ বার বলিয়া শ্বীকার 
করিয়াছেন )। 

অহর্গবকে ৬০০ দিয়া গুণ করিয়া যুগের দিন-সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে বাহ! হুইবে, তাহার 
ভূজাংশকে ৩ দিয় গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ দিলে যাহ! হইল, তাহাই অক্রনাংশ 

অয়নাংশ সংস্কৃত গ্রহ হইতে ্ রাস্তিচ্ছাযা চরদলাদি সাধিত হইবে । 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ১ম সংখ্যা 

অয়নে ( অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সংযোগে) এবং বিষুবহয়ে দৃক্তুল্যত। দ্বারা ইহা 
গ্রত্যক্ষ হুইবে। 

ছাঁয়৷ হইতে প্রাপ্ত গর ( রবিস্ক/ট ) হইতে গণিতাগত রবি হীন হইলে চক্র পূর্বগামী হয়। 
ছায়া সাধিত রবি হইতে গণিতাগত রবি অধিক হইলে উভয়ের অস্তরাংশ পরিমাণে ভচক্র 

পশ্চিমগামী হয়। 
সিদ্ধান্তের অয়নাংশের মূলতৰ ব্রহ্ম সিদধস্তান্যায়ী। প্রথম ও তৃতীয় প্রক্রিয়াটী ত্রৈরাশিক। 
উদ্দাঃরপ | ১৮৪৪ শাকের ১ল| বৈশাখের অয়নাংশ। 

হৃষট্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ অভীষ্টবর্ষের অহর্গণে ভচক্রের পরিভ্রমণ । 

অভর্গণ ৮ ৬০০ 

যুগের বিন সংখ্যা 

আজ ২৭৩৬০।২৫১ অংশ ৯ কলা। 

ইহার ভূজজ্যা ৭১ অংশ ৯ কল! । 

স্থতরাং অয়নাংশ 
৩ 

০১০০ 

স্২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকল! । 

(ছয) হ্রদ্দক্নিষউজ্িজ্জোত্ | এই সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার মূলতত্ বজায় রাখিয়া! একটা 
অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ার অয়নাংশ নিরূপণের পন্থা! প্রদর্শন করিয়াছেন। 

মধ্যমাধিকারে ৩৬--%৮ শ্লোকে অয়নাংশ বর্ণিত আছে। 

অষ্টাদশ শত ১৮০০ শিষ্টেহকে 

ভ২৭ বিনিঘ্বে বিভজিতে বিষমে । 

ভূক্ে যুগে গম্যে খখগজচজ্দৈ ১৮০০ 
চলাংশকা! স্বর্ণাঃ॥ 

ছায়াগণিতাগতয়োর্ভানোবিবরং চলাংশকান্ডে ব1। 

ছায়ার্কদ্গণিতার্কো হীনঃ পুর্বোহন্তথ। পশ্চাৎ ॥ 

থচরাশ্চলপ্তি তন্মাৎ পূর্বে যুক্তাশ্চ পশ্চিমে হীনাঃ। 
তন্মাদপমচ্ছায়া চরদলনাডা দিকং সাধ্যং | 

১৮০০ বৎসরের অবশিই বর্ষকে ( অর্থাৎ অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যকে ১৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে, যাঁহা 

অবশিষ্ট থাকবে তাহাকে, ) ২৭ দিয়! গুণ করিয়। ১৮০০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। 
'অয়নাংশ অযুগপাদে থাকলে যুক্ত ও যুগ্পাদস্থ হইলে বিযুক্ত হইবে। 
ছায়াত্ধ্য ও গণিতহর্ধ্ের প্রভেদ অয়নাংশ ( নামে অভিহিত ); ছায়ার্ক গণিতার্ক হইতে 

হীন হইলে অয়ন।ংশ পূর্বে এবং অন্থথ হইলে পশ্চিমে অবস্থিত হুয়। 



সন ১৩৩১ ] আমার্দিগের অয়নাংশ ১৭ 

ভুরধ্যাদি গ্রহের পূর্বে থাকিলে অয়নাংশ বুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অয়নাংশ বিষুক্ত হুইবে। 

তাহা হইতে অপমচ্ছাঁ়! চরদলনাড্যার্দি সংস্কার করিতে হয় । 

বদ্ধবসিষ্টসিদ্ধান্তের মূলতব ব্রহ্ম সিদধান্তমতান্যায়ী। প্রক্রিয়াটী একটা ব্রৈরাশিক। 
৪৩ 

এক যুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে ভচক্র ৬০০ বার লম্িত হয সুতর|ং তা 

৭২০০ বৎসঞে ইহা! একবার লঘ্িত হয়। এই সময়ে অর্থাৎ ৭২০০ বৎসরে অয়নাংশ পূর্ব-পশ্চিম 
২৭১৫৪ বা ১০৮ অংশ গমনাগমন করে। 

৭ 

স্থতরাং অয়নাংশের ২৭ অংশ গমনে বত বা ১৮০০ বৎসর লাগে। 

ক্রাস্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্ু হইতে ২৭ অংশ পর্যন্ত পূর্বব-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করে বলিয়া গ্রন্থকার 
অভীঃ বর্ষ-সংখ্াাকে ১৮০০ দিয়! ভাগ দিতে বলিয়াছেন । ভাগফল যত হইবে, ততবার ক্রাস্তি- 

পাতবিন্দু ও নিরয়ণবিন্দুর মিলন হইবে, সুতরাং ভাগশেষ যাহা থাকিবে, সেই বর্ষ-সংখ্যায় ান্ব- 

বিন্দু নিরয়ণ-বিদ্ু হইতে অপত্যত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
এক্ষণে ব্রৈরাশিক দ্বারা এ বর্ষ-সংখ্যার অয়নাংশ নির্ণীত হইবে। 
১৮০০ : অবশিষ্ট বর্ষসংখ্যা : : ২৭ : অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ। 

উদাহরণ । ১৮৪৪ শকান্দে ১লা বৈশাখের অয়নাংশ। 

স্্যাদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ম ১৯১৯১১৩:০স ১০৯৪৪০২ ভাগশেষ ১৪২৩ 

সুতরাং অভীষ্ট বর্ষের অয়নাংশ . ১৮১৪ সত ২১ অংশ ২০ কলা ৪২ বিকলা। 

(৬) শ্রন্নিষ্টম্নিজ্জাত্ত । এই খ্রন্থে কেবল অয়নাংশ-নিরূপণের সঙ্কেত দেওয়! আছে। 
দিতীয় অধ্যয়ে ( স্ষ,টগত্যাধিকারে ) ৫৫ম ল্লৌকে অয়নাংশ-নিরূপণের উপায় লিখিত সাছে।_- 

অন্বাঃ খখহাগৈ ৭২০০ ভাবযাপতদোত্রিসা দশোদ্ধু তাঃ। 
অয়নাংশা গ্রহে বুক্তা'*. 

হুষ্ট্যাদি গতবর্ষ ৭২০০ স্বারা বিভক্ত করিয়া তাহার অংশাদির ভূজজ্যা তিন গুণ করিয়া 
১৩ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। ইহা! গ্রহে যুক্ত হুইবে। 

উদ্দাহরথ | ১৮৪৪ শকাবে ১1 বৈশাখের অয়নাংশ স্থষ্্যানি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩ 

১৯৯১৯২৫০২৩ ২০১১৯২৩০২৩৯ ৬০ ২৫১ অংশ ৯ কলা 
ইহার ভূ্জ্যা ২৫ ১)৯-" ১৮০৭১ অংশ ৯ কল! । 

সুতরাং অয়নাংশ- ৭১৯১ হর ৪ ৯৭- ২১ অংশ ২০ কল৷ ৪২ বিকল! । 

ইছাতে দেখা যাইতেছে যে, ইহার মূলতব্ব করন সিদ্ধান্ত বা সুর্য সিদ্ধান্তমতাম্যায়ী। 
ও 



১৮ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা . [ ১ম সংখ্যা 

চ) স্মহাতিনক্জান্ভ । আর্ধ্ভটের রচিত মহাঁসিদ্বাস্তে আমরা ছুইটী পৃথকৃগতির 
উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ মধ্যমাধিকারের ১১ স্লোকে সপ্তর্ধি-গণের উল্লেখ আছে। 
ইহাতে লিখিত আছে, 

সপ্তর্ধাপাং কুশিধুধিধুধিজা 
এককল্লে সগ্তধিগণের ভগণ ১৫৯৯৯৯৮ | দ্বিতীয়তঃ এই প্লোকে ও তৎপরবস্থী প্লোকে 

অয়নধ্হের ভগণ দেওয়া! আছে, 
০০৯০৪৬০৩৪ মপিহটমুধাঃ ॥ 

অয়নগ্রহ্ম্ত 
অয়নপ্রহ্ের ভগণ এক কলে ৫৭৮১৫৯। 

আর্ধ/ভট ছুইটী ভগণই এক কল্পের অন্ত স্থির করিয়াছেন । 
পুনশ্চ স্পষ্টাধিকারের ১৩ শ্লেকে অয়নাংশ বর্ণিত হইয়াছে. 

অয়নগ্রহদোঃ ক্রাস্তিজ্য। চাপং কেন্দ্রবন্ধনর্ন ভাত । 

অয়নলবাস্তৎ সংস্কতখেটাদায়নচরাপলানি ॥ 

অয়নগ্রহের ( অর্থাৎ পূর্বোলিখিত অয়নগ্রহ-ভগণের ) ভূজ] হইতে ক্রাস্তিজ্যা নির্ণয় করিয়া 
তাহার চাপকে মেযাঁদি ৬ রাশিতে যুক্ত এবং তুলাদি ৬ রাশিতে বিষুক্ত হইবে। ইহাই অয়নলব 
অর্থাৎ অয়নাংশ। তৎসংস্কত থেট (গ্রহ) হইতে অয়ন (দৃক্কর্মাদি)ও চরার্ধপল নির্ণীত 

হ্য়। 
উদাহরণ ) ১৮৪৪ শকাঁবের ১লা বৈশাখের অয়নাংশ | স্ষ্ঠ্াদি গতবর্ষ ১৯৬৯৯২৫০২৩। 

এককল্ে অয়নশ্রহ-ভগণ ৫€৭৮১৫৯ 

এক কলের বর্ষ-সংখ্যা ৪৩২০০০০০০০ ূ 
হ্ৃতরাং £৩২০০০০০০০ : ১৯৬৯৯২৫০২৩:; &৭৮১৫৯: অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যার অয়নগ্রহ 

ভগণা(দি 
_ ১৯৬৯৯২৫৩২৩৮ ৫৭৮১৫৯ অতীষ্ট বর্ষদংখ্যায় অয়নগ্রহ ভগনাদি---_ ৪5552259277 

: ১১৩৮৯২৯৮৮১৩৭২৬৫৭ 

৪৩২০৪০০০০০০ 

সত ২৭৩৬৪১।৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১৮ বিকল 

বৃতের প্রথম পাদে থাকায় ৬ অংশ ২৬ কলা &১'৮ বিকল! ইহাই ভূজজ্য! 
৬৩ অংশ ২৬ কলা ৫১৮ বিকলা 7 ৩৮০৯4'৬ কল! 

৩৮০৬৮৬ কলার চাপ ৮২৩০৭৫:৪৬ 

পরমক্রান্তিজ্যার চাপ -₹ ১৩৯৭ 
(৩০৭৫'৪৬ ) ১ ১৩৯৭ 

অযনগ্রহের ক্রাস্তিজ্যার চাপ. ০ 

জজ ১২২০'৫৯৮ চাপ 

ইহার ধন্থু ৮৮২২ অংশ ১ কলা ১২'৪৮ বিকলা 
ম্" অয়নাংশ (যুক্ত )। | 



সন ১৩৩১1] আমাদিগের অয়নাংশ ১৯ 

এ স্কুলে মহাসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ছুইটী বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সপ্তধি-ভগণের এক কলে যে সংখ্য। 

উল্লিখিত আছে, তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দু হয়, লিপি-প্রমাদবশতঃ ইহ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে 

হয়। সংখ্যাটা ৬টা অঙ্কবিশিষ্ট হইবে এবং সম্ভবতঃ ইহ! ১৫৯৯৯৮ হইবে। এ বিষয়ে আমর 

পরে আলোচন! করিব। 

দ্বিতীয়তঃ, মহা সিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী অয়নগ্রহ-সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন । ততুপ্রকাশিত মহাসিদ্ধান্তের বিষয় বর্ণনার ৪ পৃষ্ঠা এবং ০০1)06769 এর ৩ পৃষ্ঠায় 
তিনি অয়নগ্রহ হইতে বাৎসরিক অয়নাঁংশ ১৭৩'৪৪৭৭ বিকলা স্থির করিতে চাহেন। তিনি 

লিখিয়াছেন-- - 
এককল্পলে অয়নগ্রহের ভগণ-সংখ্যা ৫৭৮১৫৯৯ ১২৯৬০০০ বিকল! ( অর্থাৎ ৩৬০ অংশের 

বিকলা-সংখ্যা );) এবং এক কন্পের সৌর-বর্ষসংখ্যা দিয়া এ রাশিকে বিভক্ত করিলে এক সোৌঁর 
বর্ষে অর়নগ্রহ চলন 

৫৭৮১৫৯ ৮ ১২ ৯৬০০৩ 

৪৩২০০০০০০৪০ 

ইহাকে তিনি এক সৌরবর্ষের অয়নাংশ বলিয়। স্বীকার করিতে চান। কিন্তু আর্ধ/ভটের মতে 

অয়ন-গ্রছের ৩৬০ অংশভ্রমণে অয়নাংশের গমনাগমন ২৪ ৯ ৪-৯৬ অংশ মাত্র হইবে। সুতরাং 

বাধিক অয়ন।ংশ 

বা ১৭৩৪৪৭৭ বিকলা। 

১৭৩৪৪৭৭ ৮ ৯৬ 

৩৬০ 

আমরা পরে ইহার যথার্থতা হাদয়জম করিতে পারিব। 

(জ্ছ) ত্পিজাত্ঞন্শিক্োক্মন্পি। ভাস্করাচার্য্যের দিদ্ধাস্তশিরোমণির গোঁলাধ্যায়ে 

১৭ এবং ১৮ প্লোকে অরনাংশ স্ত্বন্ধে ইহা! লিখিত আছে__ 

বিষুবৎক্রাস্তিবলয়োঃ সম্পাতঃ ক্রাস্তিপাতঃ স্তাৎ। 
ত্তগণাঃ সৌরোক্! ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে 
অয়নচলনং যহুক্তং মুঞ্জালাদৈ স এবায়ং। 

তৎপক্ষে ভগণাঃ কল্পে গোইরভ।নন্দ গোচন্্রা ॥ 
বিযুবরেখ। ও ক্রাস্তি-বৃত্তের সম্পাতে ক্রাস্তিপাত হয় । সূর্য্য সি্ধান্তমতে ক্রাস্তিপাঁতের ভগণ 

বিপরীত-গতিতে এক কল্পে তিন অযুত। মুগ্রাল প্রভৃতি জ্যোভিযিগণ তাহাকে অয়নচলন 

বলিয়াছেন । তাহাদের মতে এককরে ক্রাস্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯। 
পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্ঘ মহাশয়ের সন্কলিত নিন্ধান্ত-শিরোমণির গোলা- 

ধ্যায়ের ১৪৭ পৃষ্ঠায় মুঞ্জালের অভিমত উদ্ধত হুইয়াছে। 
উত্তরতে। যাম্যদিশং বাম্যাস্তাত্দনূসৌম্যদিগভাগং । 
পরিদরতাং গগনদদাং চলনং কিঞ্দ্ ভবেদপমে | 

স্" ৪৬২৫২৭ বিকল 



২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৯ সংখা। 
বিষুবদপক্রম-মগুল-সম্পাতে প্রাচিমেযাদিঃ| : 
পশ্চাতুলাদিরনয়োরপক্রমাসম্তবঃ প্রোক্তঃ| 

রাশিব্রযাস্তরেহল্মাৎ কর্কাদিরুক্রমান্মু গাদিশ্চ 
তত্র ৯ পরমাক্রাস্তি জিন-ভাগ-মিতার্থ তব্রৈব। 

নির্দিষ্টোহ়ননদ্ধিশ্চলনং তত্রৈব সম্ভবতি | 
তদ্ভগণাঃ কল্পে সুর্গোরল-রস-গোহ্ফ-চন্ত্রমিতাঃ | 

উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গগনে বিদামান জ্রান্তি চলিতে চপিতে কিঞ্চিৎ 
সরিয়। যাইতেছে । বিষুবদবৃত্ত ও ক্রাস্তিবৃতের সম্পাতের পূর্বদিকে মেযাদি এবং পশ্চিমদিকে 
তুলাদি রাশি ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত । ক্রাস্তিপাত হইতে তিন রাশি অপ্তরে যথাক্রমে কর্কটাদি ও 
মকরাদিতে পরমত্রান্তি অবস্থিত ॥ তাহাই অয়নসন্ধি বলিয়া নির্দিষ্ট এবং সেই স্থান হইতে অয্নন- 

চলনের আরভ্ভ । এককল্পে তাহার ভগণ ১৯৯৬৬৯ | এসঘ্বন্ধে আমরা আবার আলোচনা! করিব। 

২। এক্ষণে উল্লিখিত নিদধান্তগরন্থগুলিতে অর়নাংশ-নিরূপণের মুলতত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা 
করা যাউক। 

(ক) প্রথমতঃ, দোমসিদ্ধাস্ত, ব্রহ্ম সিদ্ধাত্ত, হুর্য]সিদ্ধাস্ত, বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধাত্ত এবং বসিষ্ঠসিদ্ধাস্তের 
মুলতত্ব একপ্রকার । আমর! দেখিতে পাই যে, (3) অয়নগ্রহ (ব1 ভচক্র) এক মহাযুগে ৬০০ বার 

পূর্বদিকে চালিত ( ঘুর্ণিত হয়), (২) তৎমঙ্গে ক্রান্তিপাতবিদ্দু নিরয়ণবিন্দু হইতে কয়েক অংশ 
(৩০ ব! ২৭) সরিয়! গিয়া আবার নিরয়ণবিন্ৃতে আগমন করতঃ অপর দিকে এ কয়েক অংশ 
(৩০ বা ২৭) পর্যন্ত সরিয়া গিয়া আবার পশ্চাৎ্পদ হইয়া নিরয়প-বিন্দুর সহিত মিলিত হয়। 
এসঘন্ধে আবার ছুইমত দেখ| যায়-(১) সৌমসিদ্ধান্তের এবং (২) অন্ান্ত সিদ্ধান্ত-গ্ন্থগুলির মত। 

(১) সৌমদিস্াস্ত'মতে ক্রীস্তিপাত-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্দুর উভয়দিকে ৩০ অংশ পর্যন্ত চালিত হয় 
এবং অযননগ্রহের একবার পুর্ণপরিবর্তনে (৩১০ অংশ) ক্রান্তিপাতবিন্দু মোট ৩০১৯৪ বা ১২০ অংশ 
গমনাগমন করে। 

ধরা যাউক, নিরয়ণ-বিদ্দু হইতে অঃনগ্রহ ও ক্রান্তিপাতবিন্দু চালিত হইল | অন্ননগ্রহ যখন 
৯০ অংশে ( অর্থাৎ প্রথম পাদের শেষে ) উপস্থিত হুইল, তখন ক্রাস্তিপাতবিন্দু নিরয়ণ-বিদ্দু 
হইতে ৩০ অংশ সরিয়্া আসিয়াছে। অয়নগ্রহ চলিতে চলিতে ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে, 
ক্রাস্তিপাতবিশগু পশ্চাৎপদ হই! নিরয়ণ-বিদদুর সহিত মিলিত হুইল । অয়নএহ যখন ২৭০ অংশে 
আলিয়া পড়িল, কোতিপাতবিন্ছু তখন নিরয়প-বিদদুর অপরদিকে চাঁলিত হইয়া! তাহা হইতৈ ৩০- 
অংশ দুরে উপস্থিত হইল । অবশেষে যখন অঙননগ্রহ ৩৬০ অংশে অর্থাৎ আদ্য-স্থানে আলিয়া নিরয়ণ- 
বিচ্ছু সহিত মিলিত হইল) ক্রান্তিপাতবিন্দুও পশ্চাদ্গতিতে উহাদের সহিত একত্র হইল। 

এ কোন ল+ বর্ষের অয়নাংশ নির্ণয় করিতে হইলে--নিয়লিখিত গ্রণাননীতে 

| হা ঠা হ্য়। (১) চর বর্ষে বা ঘুণনশ্সংখ্য] নির্ণয় করিতে হইবে। অরনঞহের 
গুরণপিরিবর্তনে আনাংশ শুষ্ঠ হা বনিয়া পুরণপিরিবর্তনের পর যে অংশকলাদি অব থাকে 
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তাহা হইতেই অয়নাংশ নির্ণাত হয়। এক মহাযুগে অযননগ্রথ চলন ৬০৩ বার হয়, স্মৃতরাং 
ব্রৈরাশিক দ্বার! অস্টীষ্-বর্ষসংখ্যায় অয়নগ্রহ চলন নির্ণাত হয়) (২) অবশিষ্ট অংশকলাদির ভৃজ- 
সংস্কার করিতে হইবে । এক্ষণে ইহার আবশ্তকতা দেখ! যাঁউক। অয়নগ্রহ যখন ৯০ অংশে 

আসিল, ক্রাস্তিপাঁতবিন্দু ৩০ অংশে আসিয়া পৌছিল। প্রথম পাদে অবস্থিতির দরুণ নিরায়গ-বিন্দু 
হইতে উভগনের দুরত্ব নির্দিষ্ট হয়, সু তরাং অয়নগ্রহ যতদুর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই তাহার ভুজজ্যা, 
এন্থলে অয়নগ্রহের দুরত্ব নির্ণয় করা সহজসাধ্য। অয়নগ্রহ খন ৯০ অংশ হইতে দ্বিতীয়পাদে 
গমন করিবে, তখন তাহার সঙ্গে ত্রাস্তিবিন্কু পশ্চাৎপদ হইয়া নিরয়ণ-বিন্মুর দিকে অপস্যত হইতে 
থাকিবে, এক্ষণে নিরয়ণ-বিশ্টু হইতে অয়নগ্রহের দুরত্ব ( অয়নাংশসম্ঘন্ধে ) লইতে হইলে ১৮০ অংশ 

হইতে তাহার স্থানের দুরত্ব পশ্চ'দ্গণনায় তাহার ভূজজ্া গ্রহণ করিতে হুইবে, এইরূপে তৃতীয়পাদে 
প্রথমের মত এবং চতুর্থপাদে দ্বিতীয়ের মত ভূজজ্যা নির্ণাত হইবে । (৩) অয়নগ্রহের অবশিষ্ট 

ংশাদির ভূজজ্যা হইতে ত্রৈরাশিক দ্বারা অয়নাংশ নিশাত হইবে ॥ কারণ, আমর! দেখিয়াছি যে, 

অয়নগ্রহের ৯০ অংশ গতিতে অয়নাংশের ৩০ অংশ গতি হয়। 

৯০ : ৩০ : : অঙ্নগ্রহের অংশাদির ভূজজ্য। : অরনাংশ। 

(২) ব্রহ্গসিদ্ধাত্ত, হৃর্য্যসিদ্ধান্ত, বসিঠসিদ্ধাস্ত ও বৃদ্ধবসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মত এক প্রকার। 

তাহাদের মত সোমসিদ্ধাস্তমতানুযায়ী, তবে এই প্রভে্ যে, তাহাদের মতে অঃনগ্রহের ৯০ অংশ 
চাঁলনে ক্রান্তিপাত-বিচ্কু ২৭ অংশ চালিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে ইহ! 
মোটামুটি ২৬ অংশ ৩০ কলা । 

(খ) হ্বিভীয়তঃ, আর্ধযভটের মত উল্লিখিত সিদ্ধাস্তজ্যোতিযগ্রসথগুলির মত হইতে কয়েক 
বিষয়ে ভিন । (১) আমরা মহাসিদ্ধান্্ে সগুধি-ভগণের উল্লেখ দেখি। সপ্তধি-নক্ষত্রপুঞ্জের 
ঞ্রবত!রার চতুর্দিকে একবার পূর্ণ পরিবর্তনকে সপ্তধি-ভগণ কহে, এক কলে তাহা ১৫৯৯৯৯৮ 
বলিয়া! উল্লিখিত হুইয়াছে। সুতরাং আর্ধ্ভটের মতে ২৭০০ বৎসরে এক সগুধি-ভগণ হয় 

ইহাই আধুনিক পাশ্ান্ত্য জ্যোতিষের মতে 15083810081 7961?0৫ ? আধুনিক মতে ইহা 

২৫৮৬৮ বৎসর । ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে, লিপিপ্রমাদবশতঃ ২৭০০০ বতনর ২৭০০ 

বৎসরে পরিণত হইয়াছে ২৭০০০ বৎসর হিসাবে ইহার বাৎসরিক গতি ৪৮ বিকলা হন্। 
সম্ভবতঃ ১৫৯৯৯৯৮ স্থলে '১৫৯৯৯৮ হুইবে। (২) আর্ধযতটের মতে অননাংশ-নিরূপণ এক্ষণে 
আলোচন! করা যাউক। প্রথমতঃ, তাহার মতে অয়নগ্রহ ভতগণ এককলে ৫৭৮১৫৯, 
অন্ান্তি সিদ্ধাস্ত-জ্যো তিষ-গ্রস্থাপেক্ষা হীনতর । দ্বিতীয়তঃ, তিনি ক্রান্তি*পাত-বিদ্ছুর নিরয়ণ-বিন্দুর 
উভয় দিকে গমনাগমন না! ধরিয়। পরমক্রান্তি-বিচ্ছুর (50180091 ০10৫) নিরযণ-বিন্মুর 

উততয় পার্খে গমনাগমন হইতে অয়নাংশ নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাহার মতে অয়নঞছের 
ক্রান্তিজ্যাই অয়নাংশ বলিয়। পরিগণিত হইবে । চতুর্থতঃ, অয়নগ্রছের পূর্ণ ঘূর্ণনে পরমব্রান্তি- 

বিশু নিযণ-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ করিয়! উভয় দিকে গমনাগমন করে। বদ্দিও তিনি তাহা স্পষ্ট 
.করিয়। উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাহ! সহজেই নির্ণীত হয়। অরনগ্রহ যেমন সরিতে থাকে, 
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পরমত্রাস্তি-বিদন্বুও নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকে | অয্ননগ্রহ যখন ৯০ অংশে আসিয়া! পড়ে, 
তখন ইহার ক্রান্তি্া ২৪ অংশ, সুতরাং ইহাই অয়নাংশ। অয়নগ্রহ দ্বিতীয় পাদ্দে উপস্থিত 

হইলে, অয়্নগ্রহের ভূজজ্| ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে বলিয়া তাহার ক্রান্তিজ্যাও কমিতে থাকিবে 
এবং পরমক্রান্তি আবার নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হুইবে। অয়নগ্রহ ১৮০ অংশে থাকিলে, 
পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে । অয়নগ্রহ তৃতীয় পাদে উপনীত হুইলে, প্রথম 
পাদের স্তায় পরমক্রান্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে সরিতে থাকিবে ( তবে অপর দিকে ) এবং অয়নগ্রহ 
২৭০ অংশে আঙিলে পরমক্রাস্তি নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আবার ২৪ অংশ দুরে আসিয়৷ পড়িবে। 
অয়নগ্রহথ চতুর্থ পাদে আসিলে পরমক্রাস্তি-বিন্দু পশ্চাৎপদ হুইয়! নিরয়ণ-বিন্দুর দিকে ধাবিত হইবে, 
এবং অবশেষে অয়নগ্রহ ও পরমক্রান্তি-বিন্দু নিরয়ণ-বিন্কুর সছিত মিলিত হইবে। আধুনিক পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষ-মতে ইহা! ২৪ অংশ ৩০ কলা । পঞ্চমতঃ, অয়নগ্রহের ক্রাস্তিজ্যার পরিমিত অয়নাংশ 

নির্ধারিত হয় বলিয়৷ দেখা যাইতেছে যে, অয়নগ্রচ্থের চলনের হার (1565) একরূপ হইলেও, 

অয়নাংশের গতির হার সমরূপ হুইবে না। যেমন অয়নগ্রহ প্রতি বৎসর সমহারে চালিত হইতে 

থাকে, অয়নাংশের গতি বিস্ত প্রতি বংদর. বিভিন্ন হইতে থাঁকিবে। পর পর কয়েক বৎসরের 
অয়নাংশ নির্ণয় করিলেই, তাহা প্রতীয়মান হুইবে। 

(গ) তৃতীয়ত, মুগ্জাল ও ভাঙ্করের অয়নাংশ একেবারে অন্তান্ত গ্রস্থকারের অয়নাংশ হইতে 

ভিন্ন। মুঞ্জালের মতে একককে ক্রাস্তিপাত-ভগণ ১৯৯৬৬৯ অর্থাৎ এক ক্রান্তিপাত*ভগণে ২ ১৬৩৬ 

বৎসর লাগে এবং এক বৎসরে তাহার গতি ৫৯৯ বিকলা । ইহা কিন্ত অয়নগ্রহ নহে" পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষের 01058519058] [১০110 নহে, তাহ! আর্ধ)ভটের মতে ২৭০০০ বৎ্সর। পাশ্চাত্য 

মতে 01502931008] 06110 ( অয়নাংশ ) ২৫৮০০ বৎসর এবং বৎসরে তাহার গতি ৫০২ 

বিকল! ৭ পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণপের মতে ইহার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে । নিউকোম্ম সা্ছেবের 

মতে বাৎসরিক হার 
স্ঞ ৫০'২৫৮ বিকগা। + ০০০০ ২২২ (গ্রীষ্টাৰ--+১৯০০ খ্রীষ্টান )। 

স্থতরাং ভাস্করের সময় ও তাহার পূর্বে ইহার বাৎসরিক গতি ৫০২ বিকল অপেক্ষাও কম 
ছিল, ২৭০০০ বৎমর হিসাবে তাহার গতি ৪৮ বিকলা হয়, স্থৃতরাং মুঞ্জালের ক্রস্তিপাত-ভগণ 

01663910191 7951100 বলিয়। গ্রহণ করিবার বিশেষ বাধা আছে । আমর! পরে দেখিৰ যে, ক্রাস্তি- 
পাত-বিস্দু যেমন পশ্চিম দিকে চালিত হইতেছে, তৎদঙ্গে মন্দোচ্চ (৪1129110) পূর্বদিকে চালিত 

হইতেছে এবং ইহার বাঁৎসরিক গতি গড়ে ১১৮ বিকল1। ছুই গতি যোগ করিলে ৬২ বিকল 

হয়, দ্ুতরাং ক্রান্তিপাত-বিন্ু হইতে ধরিলে মন্দোচ্চের গতি অথব1 মন্দোচ্চ হইতে ধরিলে ক্রা্তি- 

গাত-বিম্ছুর বাধিক গতি মোটামুটি ১কল! হইবে এবং ইহাই মুঞ্জালের ক্রাস্তিপাত-ভগণের বাধিক 

গতি বলিয়া মনে হয় । পাশ্চাত্া মতে ক্রান্তিপাত-ভগণ মোটামুটি ২০৯৮৬ বৎসর । মুতরাং দেখা 

গেল যে, মুঞ্জালের ক্রান্তিপা ত-ভগণ পাশ্ান্ত্য জেযোতিষের মন্দোচ্চ বিদ্দু, হুইতে ক্রান্তিপাঁতবিন্দুর 
রাশিচক্রে সম্পূর্ণ ভ্রমণ (অর্থাৎ মন্দোচ্চ-বিন্ছু হইতে পস্ত হইয়া তাহার সহিত পুনশ্থিলন )। 
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৩) এক্ষণে আধুনিক পাশ্চাত্য জোতিষের সাহায্যে আমাদের অয়নাংশের মুলতন্ব উদ্ঘাটন 

করা যাউক। আবশ্তক বোধে অয়নাংশ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্ব্বে আধুনিক পাশ্চাত্য 

জ্যোতিষ-সন্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। 

কুষ্ণপক্ষে কোন মেতশুন্ত রজনীতে তারকাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, 
তারকাগুলি একব্রে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্তন না করিয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে 

তচ্মধ্যে কতকগুলি পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়! পশ্চিমে অন্ত যাইতেছে, আবার কতকগুলি গ্রববিন্দুর 
( ০:৮১ £০1০ ) চারিদিকে বৃতাকারে ঘৃরিয়! বেড়াইতেছে ; তাহার! প্রন্কৃতপক্ষে অন্তগত ন! 
হইলেও, দিবসে হৃর্য্যের আলোকে অ্ৃশ্ত থাকে। এই তারকাপুঞ্জের সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে ( অর্থাৎ 
একস্থান হইতে আরম্ত করিয়া! আবার সেই স্থানে আসিতে) প্রায় একদিন ও এক রাক্সি অতিবাহিত 

হয়। যে সময়ে কোন একটা তারকার সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সাধিত হয়, সেই সময় নাক্ষত্র-দিন নাষে 
অভিহিত । আমাদের ঘটিকাঁযস্ত্রে নির্ণীত সময় হিসাবে এক নাক্ষত্র-দিনের পরিমাণ ২৩ ঘণ্টা 
৫৬ মিনিট ৪ সেকেওড। গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে পশ্চিম হইতে. 
পূর্বদিকে ঘৃর্ণনের জন্য আমর! পৃথিবীর উপর হুইতে আকাশমার্গঙ্ তারকাগুলিকে পুর্ব হইতে 

পশ্চিমে ঘুরিতে দেখি, বাস্তবিক তাহার! আমাদের সম্পর্কে নিশ্চল । পৃথিবীর কাল্পনিক 
অক্ষদণ্ড (2309 ০৫ :0096100 ) উতভয়দিকে বদ্ধিত করিয়। দিলে, যে ছুই স্থলে তাহা! আকাশ- 

মার্গ ভেদ করিবে, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রববিন্দু। আমরা! পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে বাঁস করি, 
এজন্ত কেবল উত্তর ঞধবটী দেখিতে পাই? বাহার! দক্ষিণ গোলার্ধে বাস করেন, তাহারা দক্ষিণ 
ফ্রবটী দেখিতে পাঁন ; আর ধাহার| বিুবরেখ!র উপর বাঁস করেন, তাহার! ছুইটী ধ্রুবই ক্ষিতিজ 
রেখায় দেখিবেন। আমর! উত্তর ধ্রবের চারিদিকে তারকাগুলি ঘুরিতে দেবি। 

পৃথিবীর তলদেশস্থ যে কোন স্থান হইতে আকাশ গোণার্ধের স্তায় দেখার এবং পৃথিবীর এ 
স্থানটী তাঁহার কেন্্রম্বরূপ মনে কর! যাঁর। এইরূপে আমরা! পৃথিবীর চতুর্দিস্থ আকাশ একটী 

বৃহৎ গোলকরূপে মনে করিতে পারি এবং পৃথিবীকে তাহার কেন্তরস্থ বলিতে পারি। এই আকাশ- 
গোলকে আমর! উত্তর ও দক্ষিণ ঞ্ুব ( পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমরেখায় ) স্থির করি এবং 

এ উভয় ঞ্রুবের সমদুরে আকাশমার্গে একটা বৃত্ত অক্কিত করা হয়, যাহার নাম বিষুবন্গ্ল 
( [20010006191 ০. 061596181 7:09960:)) পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্তের সমতল আকাশমার্গে 

বর্ধিত করিলে, তাহ! বিষুবন্মগুলের সহিত মিলিত হইবে । আবার ছুই খ্রবের মধ্য দিয়া আকাশ 

মার্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বহু বৃ কল্পনা করা হয়, তাহাদের নাম ঘটিকা-বৃত্ত (308: ৫৫:16) । 
আমরা আকাশগোলকে এরূপ ২৪ বৃত্ত কল্পনা! করি; প্রতোকে এক এক ঘণ্টা অন্তরে থাকে। 
পৃথিবীর তলদেশস্থ কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের (01৩110190) সমতল আকাশমার্গে বর্ধিত 

করিয়া! দিলে, তাহা যে স্থলে মিলিত হইবে, তাহাও বৃত্তাকার? এই বৃত্তের নাম আস্তরীক্ষ যাম্যোত্র 

বৃন্ত (০519988| £06:19197)1 কোন স্থানের শীর্যদেশে যদি হুটিকাবৃত্ত থাকে, তাহা, তখন 
আস্তরাক্ষ যাম্যোতর বৃত্তের সহিত মিলিত হইয়! যায়। 
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এক্ষণে হুর্ধ্য-সন্বন্ধে কিছু জানা অধিহ্ক । আমরা দেখি, হুর্য্য প্রতিদিন তারকাবলীর যত 

পুর্বে উদ্দিত হইয়া পশ্চিমে অন্ত যাইতেছে, আবার পরদিন প্রাতে উদ্দিত হুইতেছে। ক্ষিতত 
সুর্ধ্যের ও নক্ষআগপের গতির মধ্যে কিছু গ্রভেদ আছে। আমর! যদি সন্ধ্যার পর এমন কয়েকটা 
তারকা দেখিয়া! রাখি, যাহারা হ্রধ্য অন্ত যাইবার কিছুক্ষণ পরে অভ্তযায় এবং যদি সেগুলিকে 
শুতিদিন লক্ষ্য করিয়া যাই, আমরা দেখিব যে, তাহারা! ক্রমশঃ আরও শীঘ্র অন্ত যাইতেছে এবং 
অবশেষে শুর্ঘযান্তের পূর্বেই অন্ত যাইতেছে এবং সন্ধ্যার সময় অদৃশ্য হইয়! যায়। কিছুকাল 
পর দেখিব যে, সেগুলি প্রাতঃকালে হৃর্ষ্যোদয়ের পূর্বেই উদিত হইতেছে এবং নিশ্চয় হৃর্ধযাত্তের 
রছু পূর্বেই অন্ত যাইতেছে । এইরূপে ৩৬৫ দিবস গত হইলে, আমরা আবার সন্ধার পর ঠিক 
সেই সময়ে এ তারকাগুলি দেখিতে পাইব | ইছাঁতে বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, যদিও হ্ৃর্যয 

ও তাঁরকাগুলি প্রতিদিন উদিত ও অন্তমিত হইতেছে, তারকাগুলি প্রথমতঃ সুর্যের সহিত 

উদ্দিত ও অন্তমিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রে উদ্দিত ও অন্তমিত্ত হইতে হইতে বৎসরান্তে (৩৬৫ দিনে) 

আবার একসঙ্গে উদ্দিত ও অন্তমিত হয়। তারকাগুলি অগ্রগামী হয় এবং হুর্ধ্য পশ্চাৎপদ 

হইয়া পড়ে স্থতরাং আমর! হৃর্ধ্ের দ্বিবিধ গতি বলিতে পারি--(১) তারকাদিগের সহিত পূর্ব" 

পশ্চিমে গতি (ঘূর্ণন ) এবং (২) ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়ায়, পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আকাশমার্ 
বেষ্টন করিস! পুনরায় সেই তারকাপুঞ্জের সহিত মিলনের জন্ত গতি । ্ুর্যে্র তারকাদের 

সহিত পূর্বব-পশ্চিমে একদিনের গতি গড়ে ২৪ ঘণ্টায় সাধিত হয় অর্থাৎ নক্ষত্রদের তুলনায় 
সুর্যের গতিতে ৪ মিনিট সময় বেশী লাগে-_-অর্থাৎ হুর্য্য প্রতিদিন 9 মিনিট করিয়া পিছাইয়া 

পড়িতেছে। পৃথিবীর শিজ অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে বর্তনবশহঃ আমর! তারকাগুের স্তার স্থর্য্যের 
পর্বপশ্চিমে দৈনিক গতি দেখিতে পাই; বাস্তবিক পৃথিবী ও অন্ঠানত গ্রহ-সম্পর্কে সুরধ্য নিশ্চল। 
হুর্য্ের দ্বিতীয় গতির পথ অর্থাৎ হুর্ধ্য আকাশমার্গে যে বৃন্তাকার পথ অবলঘন করিয়া! বৎসরে 
একবার পশ্চ।দ্গতিতে ঘুরিয়৷ আসিতেছে, সে কক্ষার নাম ক্রান্তিবৃতত (50100০)। ক্রাস্তিবৃত্তের 

উভয় পার্খে গ্রায় ৮ অংশ-পরিমিত স্থানের তারকাপুঞ্জ লইয়া আমাদের রাশিচক্র) ত্রান্তিবৃত ও 

বিষুবন্মগুল সমান্তরাল নহে এবং উভয়ে ছুই বিপরীত স্থানে ছেদিত হয়। এই মিলনস্থান- 
হুয়কে ক্রাস্তিপাত (7.081000691 70০91069) কছে। যে ক্রান্তিপাত হইতে হ্ছ্র্যয বিযুব-মণ্ডলের 

দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে গমন করে, তাহা মেষক্রান্তি (81:50 0০106 ০1 41159) এবং যাহা! 

হইতে বিষুবন্মগুলের উত্তর ভ্ইতে দক্ষিণে গমন করে, তাহার নাম তুলাক্রা্তি (119: ০010 
০ 14১8)) এই ছুই ক্রান্তিপাতের বাবধানে বিষুবন্মগুল ও ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানদ্ব় পরস্পর 
হইতে সর্ববাপেক্ষা দুরে থাকে, তাহা পরমক্রাস্তি নামে অভিহিত (5019110191 7০01069). আমরা 

উত্তর গোলার্ধে থাকিয়! যদি প্রতিদিন ছুর্য্যের উদয় ও অন্ত-স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, দেখিতে 

পাইব যে, ২১এ মার্চের পর ( ৭1৮ই চৈত্রের পর ) ৃর্য্য মেষক্রাস্তিপাত হইতে প্রতিদিন উদ্দিত 
হইবার সময় উত্তরদিকে উর্ধে সরিয়। যাইতেছে এবং তিন মাসকাল এইরূপে সরিতে সরিতে 

পরমক্রাত্তস্থানে উপনীত হয়। কুরধ্য আবার দক্ষিণদিকে সরিয়৷ আসিয়! তিনমাসে তুলাক্রাস্তির 
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উপর আসিয়া! পড়ে এবং আরও দক্ষিণে নামিতে থাকিয়া, তিন মাসে অপর পরমক্রান্তি-স্থানে 

উপনীত হয় এবং পুনরায় উর্ধে উত্থিত হুইয়! বাকি তিন মাসে মেষক্রাস্তিপাতে আসিয়া পড়ে । 

হু্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর নিজ 'কক্ষায় ভ্রমণের জন্ত আমর! হৃর্যযকে পরিভ্রমণ করিতে দেখি। 

পৃথিৰী নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজ কক্ষ দিয়া যেমন পূর্ব হুইতে পশ্চিমে 
অগ্রসর হইতে থাকে, হুর্যাকে আমরা বিপরীত দিকে আকাশমার্গে তারকামগ্ডলের মধ্য দিয়া 

পশ্চাৎপদ হইতে দেখি। পুনশ্চ পৃথিবীর বিষুবদ্বৃত্ত এবং তাহার কক্ষের সমতল পরম্পরকে 
ছেদ করে বনিয়া, ক্রান্তিপাতের স্ষ্টি হইয়াছে এবং হৃর্য্যকে বিষুবন্মগুলের একবার উত্তরে ও 
একবার দক্ষিণে যাইতে দেখি । 

আকাশমার্গে কোন জে]াতিক্ষের স্থান নির্দেশ করিতে হুইলে, আমরা এ্রধানতঃ ছুইটা পন্থা 

অন্থদরণ করি (চিত্র ১)। প্রথমতঃ, আমর! বিষুবন্মওলের 

উপর তাহা নিদেশে করিতে পারি। আমর! যদি এ 
জ্যোতিফের উপর দিয়া এমন একটী বৃতাংশ ( ধনু ) 

কল্পনা করি, যাহা ঞবদ্বয়ের উপর দিয়াও' গমন করিয়া 

বিষুবন্মগুলকে ছেদ করে, তাহা হইলে, এ ধনু দ্বারা 
জ্যোতিফটীর স্থান নির্দেশ করিতে পারি । মেষক্রাত্তি 

হইতে বিষুবন্মগুলে এ ছোদস্থান পর্যাস্ত যে ধন্থ থাকে, 
তাহাকে সরলোখান (২121) 52309091070) বলে, 

(যেমন চিত্রে ঘক ) আর এ ধনুর যে খণ্ড জ্যোতিফটী ও 
চি্রও বিষুবন্গুলের সহিত ছেদ্দের মধ্যবর্তী হয়, তাহা! এ 

জেোতিফটার ক্রাস্তি বা ৫9011178010 নামে অভিহিত (যেমন উক)। আমরা 1116 

৪8806173601) এবং 06011796107 এর ছারা কোন গ্যোতিফের স্থান-নির্দেশ করিতে পারি) 

দ্বিতীয়তঃ, ক্রাস্তিবৃত্ের উপর আমরা কোন জ্যোতিফের স্থান নির্দেশ করিতে পারি। আমরা 
বিযুবন্মগুলের ঞ্রবের ন্যায় ক্রান্তিবৃত্তের ছুইটী ধ্রববিন্দু কর্পনা করিতে পারি এবং £11 
89506031090 এর মত ক্রান্তিবৃত্ের ধুকে [,020816009 (স্কট, যেমন ঘগ ) ও 4০০11096108এর 

মত ধনুর থণ্ডকে 15006 (যেমন উগ) বলিয়া! অভিহিত করিতে পারি) এই হুইএর 
দ্বারা আমরা জ্যোতিফটার স্থান নির্দেশ করিতে পারি 1 | 

আমর! ইতিপূর্বে নাক্ষত্রিক দিনের কধ! উল্লেখ করিয়াছি । এই সময়ে কোন একটা নক্ষত্র 
কোন স্থানের যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর হুইতে চলিতে আরস্ভ করিয়া আবার তাহার উপর আসিয়া 

পড়ে । যে সময়ে মেষক্রান্তি যাম্যোতর বৃত্তের উপর আবি! পড়ে, সেই সময় হইতে নাক্ষত্রিক 
দিনের আরস্ত ধরা হয়। আমাদের সৌরমগ্ুলের ( অর্থাৎ মধ্যস্থ হুর্ধ্য ও তাহার গ্রহ্-উপগ্রহ 
ধরিয়া সৌরমগ্ডল ) চতুর্দিকে বহু দুরে তারকাগুলি বিক্ষিপ্ত, সুতরাং আমর! সহজেই বুঝিতে 
পারিব যে, পৃথিবীর নিজ অক্ষদণ্ডে ঘূর্ণনের জঙ্ঘ ইহার তলদেশে প্রত্যেক স্থানই দিবারাত্ে ( এক- 
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দিনে ) একবার চতুর্দিকে ঘুরিয়া৷ আসিতেছে) তজ্ঞন্ত ক্রান্তিপাত এক বার যাম্যোত্বর বৃত্তের উপর 
দিয়া গমন করে। এক নাক্ষত্রিক দিন আমাদের সৌর দিন অপেক্ষ। কম। যে সময়ে মেবক্কাস্তি 
যাম্যোত্তর বৃত্তের উপর আদিয়! পড়ে, তখন এক নাক্ষত্রিক দিনের শেষ এবং দ্বিতীক় নাক্ষাত্রিক 

দিনের আরস্ত হয় বলিয়! ঘড়ী নাক্ষত্রিক দিন-পরিমাণার্থ চালিত হইলে, তাহা! এ সময়ে শূন্ত ঘণ্টা 
মিনিটারি প্রদর্শন করিবে । এইরূপ ঘটিকাষন্ত্র নাক্ষত্রিক সময় নিরপণের জন্ত ব্যবহৃত হুইবে। 

কারণ নাক্ষত্রিক দিন আবার নাক্ষত্রিক ধণ্টা'মিনিটাদিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

এক্ষণে সৌর দিন (০11 ৫৪7) কাহাকে বলে, দেখা যাউক। ন্্ধ্য স্থানীয় যাম্যোততর বৃত্ত 
অতিক্রম করিয়া পুনরায় তাহার উপর আসিতে যে সময় লাগে, তাই একটী মৌর দিন। এক 
বৎসরে ৩৬৫'২৪১৪ অথব! ৩৬৫৪ সৌর দিন। হৃ্ধোর ক্রাস্তিবৃতত ধরিয়া আঁকাশমার্গে একবার 
ঘৃরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই সৌর-বৎসর | ' হৃর্্যথড়ি (5400151) দ্বারা সৌরদিনের সময় 
নিবূপিত হয়: দৌর-দিনগুলি সব সমান নে? তাহার কারণ, ক্রান্তিবৃত্তে সুর্যের গতি সমতাব 

নহে, অর্থাৎ পৃথিবীর নিজকক্ষে দৈনিক গতি সমভাবে সাধিত হয় না। সৌরদিনগুলি সব অসমান 
হওয়ায়, সাধারণ ঘটিকা-স্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা অসম্ভব । সৌরদিনগুলির 
পরিমাণ অসমান হওয়ায় এ সকল দিনের ঘণ্ট।-মিনিটাদিও সব অসমান জানিতে হইবে । এ কারণ 
জ্যোতির্বিৎ পঞ্ডিতগণ একটা মধ্যস্থর্য্য বা গপিতণ্ুর্ধ্য কল্পনা! করিয়াছেন। প্ররুত বা প্রত্যক্ষ 

্্য্যের একবার ক্রাস্তিবৃতে ঘুরিয়া আদিতে যে সময় লাগে (অর্থাৎ এক সৌরবর্ষে ), সেই সময়ে 
এই কাল্পনিক সু্ধ্যকে বিষুবন্মগুলে একবার ঘুরিয়া আসিতে স্থির করা হয়। এই সময়কে 
সৌরদিন-সংখ্যা-ছিসাবে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে মধ্যমৌরদিন বলিয়া স্থির করা হয়, 

সুতরাং মধা-দৌরদিনগুলি পাঁরমাণে সমান বুঝিতে হইবে এবং তজ্জন্য সাধারণ গটিকাঁযন্তরের 
সাহায্যে মধ্য-লৌরদিনের সময় নিরূপিত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে দেখা গেল যে, মধ্য-সৌরদিনগুলি সব সমান, কিন্তু প্রকৃত সৌরদিনগুলি সেরূপ 
নহে; তাহাদের কতকগুলি পরিমাণে বৃহত্তর, কতকগুলি ক্ষুদ্রতর। আবার কতকগুলি মধ্- 

সৌরদিন অপেক্ষা বৃহত্তর, কতকগুলি সমান, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর/ তবে প্রতেদ বেশী 
নয়। মধ্য-সৌরদিনের কোন নিদিষ্ট সময় ও প্রকৃত সৌরদিনের কোন নির্দিষ্ট সময় ( যেমন 
মধ্য-সৌরদিনের ১২ ঘটিকা ও প্রকৃত. সৌরদিনের ১২ ঘটিক1), এই উভয়ের অন্তবর্তী সময় 
(মধ্য-সৌরদিনের সময় হইতে হিসাবে) [0880100 ০? 05 বা সমকালগ্রভেদ নামে 
অভিহিত। সচরাচর আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও পঞ্জিকায় মধ্যান্ম সময় লওয়! হয়। 
গণিত-হুর্ষেযর মধ্যাহ্কাল হইতে প্রতাক্ষ সুর্যের মধ্যাহুকালের অস্তরই মধ্যানহ্কে সমকাঁল- 
গ্রতেদ । যখন মধ্যূর্য্য অগ্রগামী হয়, অর্থাৎ, মধ্য-সৌরদিনের মধ্যাহ্ন প্রকৃত সৌরদিনের 
মধ্যানকের পূর্ববর্তী হয়, তখন সমকালপ্রভেদ যুক্ত হইবে; আর যদি মধ্য-সৌরদিনের মধ্য 
পশ্চাতে থাকে, তাহা! হুইলে সমকা? প্রভেদ বিযুক্ত হুইবে। বৎসরের মধ্যে চারিবার 
মধ্যনূর্ধ্য ও প্রত্যক্ষ-হূর্যা একস্কানে থাকে বলিয়৷ সমকালপ্রভেদ কিছুই থাকে না; ৩৪ ঠা 
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বৈশাখ, ১/২র! আষাঢ়, ১৬/১৭ই ভান্র ও ১০।১১ই পৌষ--এই চারিদিনে এইরূপ ঘটয়! থাকে। 
পাশ্চাত্য নাবিক-পঞ্জিকায় প্রতিদিনের সমকালগ্রভেদ হিসাব করিয়। লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহা হইতে 
উভয় দিনেরই সময় হিসাব করিয়! লওয়া যায় । ? 

এক্ষণে গণিত বা! মধ্য এবং প্রত্যক্ষ সৌরদিনের প্রভেদের ( অর্থাৎ সমকাল-প্রভেদের ) কার? 
দেখ! বাউক। প্রথমতঃ এঁ প্রভেদের মূলতত্ব আলোচনা! করা যাউক। ইহার কারণ ছুইটী। 

(১ পৃথিবীর কক্ষ ঠিক বৃত্তাকার নহে-_তাহা৷ বৃততাভান (611196091)। বৃতে একটা কেন্ত্র 
থাকে, কিন্তু বৃত্তাভাসে ছুইটা (০০ ব1 উপকেন্দ্র থাকে । বৃতাভাসের এক উপকেন্ত্রে বা £9০৪এ 
সূর্য্য অবস্থিত। কক্ষের যে স্থান স্থর্য্যের সর্বাপেক্ষ। নিকটস্থ, তাহ! পেরিহেলিয়ন (911051102) 

নামে অভিছিত এবং যে স্থান সর্বপেক্ষ! দুরস্থ, তাহা! আপৃছেলিয়ন (8101861109) ব1 মন্দোচ্চ নামে 

অভিহিত। যে রেখা পেরিহেলিয়ন হইতে আপ্্হেলিয়ন পর্যাস্ত বিস্তৃত, তাহাকে 1106 ০৫ 03০ 
891009 বা! উচ্চরেখা কছে। (২) ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মগুল সমান্তরাল ন। হইক়। কিছু তির্যাক্- 
ভাবে থাকায়, পরম্পরে ছুই বিপরাত স্থানে ছেদিত হইয়া ক্রাস্তিপাতের সুচনা! করিয়াছে । আমর! 

পৃথিবীর উপর বাস করিয়া! ভাহার যামেঠতর রেখাগুণির (যাহার! বিষুবদ্বৃতের সমকোণে 
মেরুত্বয়-মধ্যে অর্ধাবৃত্ত।কারে বিস্তৃত ) পরস্পরের দুরত্ব হইতে সময় নিরূপণ করিতে পারি এবং তজ্জন্ত 
মধ্যনূ্ধ্যকে বিষুবদবৃত্তের উপর কল্পনা করিতে বাধ্য হই) এই মধ্যস্থধ্যের সহিত তুলনার জন্য 
ক্রান্তিবৃতে চালিত প্রত্যক্ষ-হূর্য্যের স্থান ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে বিষুবন্মগুলে যথাযথ গ্রহণ করিয়! থাকি। 
করার্তবৃত ও বিষুবন্মগুল সমস্তরা'ল নয় বলিয়। প্রতাক্ষকুরধ্য ক্রাস্তিরতে যদি সমগতিতে ভ্রমণ রূরিত, 

. তাঁহ! হইলেও, বিবুবন্মগুলে তাহার গতি সমভাবে হইতে গাঁরে না, তাহার উপর আবার প্রত্যক্ষসথ্যয 

নিজ কক্ষায় বিষমগতিতে ভ্রমণ করে। এই জন্য মধ্যনথ্য্য ও প্রত্যক্ষহূর্ষেয গতির প্রত্দে 

লক্ষিত হয়), ৃ 
পৃথিবীর কক্ষের আকৃতির বুত্তাভাসবশতঃ যে সমকালপ্রভেদ ঘটিয়া! থাকে, তদ্বিষয়ে 

এক্ষণে আলোচন! করা যাউক (চিত্র ২)। ভৌতিক নিয়মাধীনে পৃথিবী যখন পেরিহেলিক্লনের নিকট 

৭০ শন১ ১০” 
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আসিয়া পড়ে, তখন তাহার গতি সর্ধাপেক্ষ! বেগপাপিনী হয় এবং তজ্ঞন্ত প্রত্যক্ষছূর্্য যে.হারে 
ক্রাস্তিবৃন্তে পশ্চিম হইতে পূর্ব ( অর্থাৎ পৃথিবী পূর্বব হইতে পশ্চিমে) গমন করিতেছে, তাহা মধ্য- 
হুর্যোর গতির হার অপেক্ষ। অধিকতর | নিজ অক্ষদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্বে 
ঘর্ণনবশতঃ প্রকৃত সৌরদিনগুলি মধানসৌরদিন অপেক্ষ। দীর্ঘতর । পেরিহেলিয়নে প্রকৃত সৌর" 
দিনের কোন নির্দিষ্ট সময় কাল্নিক মধ্য সৌরদিনের এ নির্দিষ্ট সয় একদঙ্গে থাকে বলিয়া, এই 
সময়ে সমকালপ্রভেদ শুন্ভ হয়। কিন্তু পেরিহেলিয়নের পর যত দিন গত হয়, গ্রত্যক্ষ-সৌরপিন- 
গুলি ক্রমশ; দীর্ঘতর হইতে থাকে বলিয়া, তাহাদের কোন নির্দিষ্ট সময় কাল্পনিক মধ্য-সৌরদিন- 
গুলি এ নির্দিষ্ট সময্নের পশ্চাতে সরিয়া যায় এবং সমকাঁলগ্রতেদ এখন যুক্ত হয়। তিন মাসের 
শেষে সমকাল প্রভেদ4-৭& মিনিট হয়, কিন্ত তাহার পর আবার প্রত্যক্ষ-সৌরদিনগুলি খর্বতর 

হইতে থাকে এবং তজ্জন্ত সমকালগ্রভেদও কম হইতে থাকে। তিন মাসের শেষে (অর্থাৎ 
পেরিহেলিয়ন হইতে ছয় মাসের শেষে) আবার এ দ্বিবিধ দিনগুলির পরিমাপ সমান হওয়ায়, সমকাল- 

গ্রভেদও শুন্য হইয়। পড়ে; এই সময় পৃথিবী মন্দোচ্চে ব| আপ্হছেলিয়নে অবস্থিতি করে। 

পৃথিৰী যেমন আপ্কেলিয়ন হইতে আবার কক্ষের অপরদিকৃ দিয়া যাত্রা করে, তখন প্রত্যক্ষ দিন- 

গুলি কালনিক মধা-দিনগুলির অগ্রগামী হওয়ায়, তাহাদের কোন নির্দিষ্ট সময় মধ্য-সৌরদিনের 
সমগনের অগ্রে অবস্থিত করিতে থাকে ॥ তজ্জপ্ত সমকাপ-প্রতেদ হীন হইতে থাকে। ক্রমশঃ 

তিন মানের শেষে সমকালপ্রভেদ ৭$ মিনিট পর্য্যন্ত হইয়। আবার অবশিষ্ট তিন মাসে কম হইতে 
হইতে পেরিহেলিয়নএ তাহ! শূন্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা গেল যে, পেরিহেলিয়ন এবং 
আপ্হেলিয়ন--এই ছুই স্থানে সমকাঁলপ্রতেদ শুন্ত এবং ছুইএর মধ্যস্থানে সর্বাধিক প্রভেদ 
৭8 মিনিট যুক্ত ব1 বিযুক্ত হইয়া! থাকে | 

এক্ষণে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবন্মগুলের পরস্পর তি্ধ/গ-ভাবে অবস্থানবশতঃ সমকালপ্রভেদের 
বিষয় আলোচন| করা যাউক। ১ম ও ওয় চিত্র ঘার| বিষ্নটা স্পষ্ঠীকৃত হইবে । মেষক্রান্তি হইতে 

৭ পৌষ ২৭০, 

৬ 

ঠা.) 

৫ 

€ 

প্রত্যক্ষ ও কাল্পনিক মধ্যসথ্্যের গতি ধরা হউক । প্রত্যক্ষহূর্য) ক্রান্তিবৃতে ও কালপনিক মধ্যুর্যয 

বিষুবন্মগ্ুলে গমন করিতেছে । দুই ত্রা্তিপ/তস্থানে ও' ছুই পরমক্রান্তি-স্থানে সমকালপ্রতেদ 
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সমান হইবে । কারণ, এই চারি স্থানে তাহাদের সরলোখান (112): ৪৪০৩০৪1০০ ) সমান হইয়া 
থাকে। অন্ত স্থানে উভয্বের সরলোখান সমান হয় না। মেষক্রাস্তি হইতে আরম্ভ করিয়! গ্রকৃত- 
দৌরদিনগুলি' কাল্ননিক মধ্যসৌরদিনের অগ্রগামী হওয়ায়, সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে এবং 
দেড়মাসে প্রভেদ সর্ব্বাধিক হইয়! (-"১০ মিনিট ) অবশিষ্ট দেড়মাসে আবার শুন্ত হুইয়! যায়। 
তৎপরে দেড়মাসে সমকালপ্রভেদ +১০ মিনিট হইয়া! আবার কমিতে থাকিয়া শুন্ত হইয়া পড়ে, 
এক্ষণে ছুর্য্যঘয় তুলাক্রাস্তিতে উপস্থিত হয়। এইরূপে পুনর্বার সমকালপ্রভেদ প্রথমে - ১০ 

মিনিট এবং শুন্ হইয়! আবার+ ১০ মিনিট হইবার পর সুর্য মেধক্রাস্তিতে উপস্থিত হয়। 

আমর! স্থিবিধ কারণবশতঃ সমকালপ্রভেদ বিভিন্নভাবে আলোচনা করিলাম। কিন্ত 

আমরা যাহ! প্ররুতপক্ষে দেখিতে পাই, তাহা! এই ছুই প্রকার সমকালতেদের মিলন-ফল। 

পৃথিবীর কক্ষের বৃত্তাভাবশতঃ প্রর্কৃত-এসীরদিন ও মধ্যসৌরদিনের কোন নির্দিষ্ট সময়ের 
গ্রভেদ ( অর্থাৎ সমকাল) গ্রভেদ ৭ মিনিটের অধিক হয় না 

মধ্যসৌরসময়--প্রৃত সৌরসময় স্" 4৭8 মিনিট । 
প্রকৃত সৌর সময়--মধ্য সৌর সময় --৭ মিনিট । 

ক্রান্তিবৃত্তের তির্য/গ ভাবে স্থিতির কারণ সমকালপ্রভেদ ১০ মিনিট পর্যন্ত হইতে পারে-_ 

মধ্য সৌরসময়-_-প্রক তসৌরসময়» +১০ মিনিট। 

প্রকৃত সৌরসময়-মধ্য সৌর সময়» -*১০ মিনিট । 

এক্ষণে দেখা যাউক, ছুই কারপবশতঃ সমকালগ্রভেদ একত্র করিলে, কোন কোন সময়ে 

তাহা শৃন্ত হইবে। প্রথমতঃ যদ্দি উভয় কারণেই এক দময়ে সমকালপ্রতেদ শুন্ত হয়, তাছা 

হইলে সমকাল ভেদের মিলনফল শুন্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রথম কারপবশতঃ সমকাল- 
প্রভে? +৭8 মিনিট হয় এবং দ্বিতীয় কারণবশত£-” ৭8 মিনিট হয়, তাহা হইলে একব্রিত 

সমকালগ্রভেদ শুন হইবে । বিষুবন্মগুলের মেযক্রাস্তির নিকটস্থ যে স্থানে সমকালপগ্রভে? শৃন্ত 
হয়, তাহাই প্রাচীন হিন্দু জ্যোতি্র্িঘগণ নিরয়প-বিদ্দু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । * শুন্ত 
সমকালপ্রভেদ বৎসরে চারিবার ঘটিয়া থাকে--ছই ক্রাস্তিপাত্ত-বিন্ু ও ছুই পরমক্রান্তির 

স্লিকটে | আমরা পরে দেখিব যে, ক্রান্তিবিন্দুতঘ় নিরয়প-বিন্ু হইতে ২৬ অংশ ৩০ কলা 
পর্যন্ত ছুই দিকে বিক্ষিগ্ত হইয়া! থাকে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিবিগণ তাহ! ৩০ অংশ বা ২৭ অংশ 
বলিয়া ধরিয়! গিয়াছেন। অপর নিরয়ণ-বিন্দু্ঘয় পরমক্রান্তির ছুই পারে ২৪ অংশ ৩০ কল! 
পর্য্স্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে ৷ আর্ধ্ভট তাহা ২৪ অংশ ধরিয়া গিয়াছেন। 

* সাধারণতঃ আমর «নিরয়ণ-বিন্টু" রেবতী নক্ষত্রে হ্িত বলিয়! মনে করি। হুর্ধানিদ্ধান্তে “পোঁকানে- 
তগণঃ শ্ৃত: এই পদের অর্থ "পৌফন্ত রেষতীযোগতারায়। অস্তে নিকটে প্রদেশে" রঙ্গনাথের টীকায় পাওয়া! ধায় 

বলিয়া এই ধারণ| বন্ধমূল হইঘ্তাছে। প্রকৃতপক্ষে আমর! দুর্াসিদ্ধান্তের প্লোকের অর্থ “দুর্যোর নিকটে” করিলে 

বুঝিতে পারিষ, ইহ! পৃথিবীর কক্ষের “পেরিছেলিয়ান ও পূর্বের দিক হইতে আপ হেলিয়ান-স্থানে অবস্থিত এবং বখন 
গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; সে সয়ে তাহ! রেবতী নক্ষত্রের সঙ্গে হিলিত ছিল । ( পরিশিষ্ট দেখুর )। 
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আমরা এক্ষণে নিরয়ণ"বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাতদ্বয়ের উভয় দিকে ২৬ অংশ ৩০ কল! পর্য্যস্ত 

বিক্ষেপের কারণ নিদর্শন করিতে চেষ্ট করিব। আমর! দেখিয়াছি যে, পৃথিবীর কক্ষের বু হাভাস- 

বশতঃ এবং বিধুবন্মগুলের সহিত ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতাবে স্থিতির দরুণ সমকালগ্রভেদ ঘটিয়া 
থাকে। বন্দি পৃথিবীর কক্ষ (অর্থাৎ ব্রাস্তিবৃত্ত ) এবং ক্রান্তিপাতন্ধজ চিরকাল নিশ্চল হই 

একস্থানে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে সমকালপ্রভেদ এক সময়ে একপ্রকার হইত--ক্রমশঃ 

পরিবর্তন হইত না । কিন্তু ছুই কারণে বৎসরের পর বৎসর সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্তন 
হইতেছে এবং তজ্ঞন্ত ক্রান্তিপাতবিন্দু ও নিরয়ণ-বিশ্ু-_-এই উত্তয়ের পরস্পরের দুরত্বেরও পরিবর্তন 
ধটিতেছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর বৃত্তাভাদকক্ষ অতি থীরে ধীরে ঘুর্ণিত হইতেছে, ইহাকে 
আমর! পেরিহেলিয়নের গতি বলি। স্থতরাং পেরিহ্লিয়ন ও আপ্ছেলিয়ন একস্থানে নির্দিষ্ট 

না থাকার, সমকালপ্রভেদের সময়ও ক্রমশঃ পরিব্তিত হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ, বিষুবন্মগুলের 
বিপরীত-ূর্ণনে ক্রাস্তিপাতদ্ব় কক্ষ-বর্তনের বিপরীত দিকে 'অপসরিত হইতেছে এবং তজ্জন্য ও 
সমকালপ্রভেদের সময় পরিবর্তিত হইতেছে । মোট সমকাল গ্রভেদের সময় এই ছুই পরিবর্তনের 
জন্য প্রতি বৎসর অতি অল্পপরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে । 

উপরোক্ত ছুইটী পরিবর্তনের উপর আরও ছুইটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়, তন্দারাও সমকাল- 
প্রতেদের এত অল্পপরিমাণ বিভিম্নতা লক্ষিত হয় যে, তাহা গণ্য ন! করিলে বিশেষ কোন 
ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ বৃস্তাভাস কক্ষের আকার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্ত 
ইহ! এত অর যে, বহুবৎসর পর্য্যস্ত তজ্জন্ত গণনার কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সোমনিদ্ধান্তে যে 
অযনাংশের গতি ৩০ অংশ, পরে ব্রদ্ধসিদ্ধান্তাদিতে ২৭ অংশ এবং আধুনিক হিসাবে ২৬ অংশ 
৩০ কলা-_এই যে পার্থক্য হিন্দুগণের স্থুল গণনার উপর সমুদায় নির্ভর ন! করিয়া, অন্ততঃ কিছুও 
কক্ষের আকুতির পরিবর্তনের উপর নির্ভর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রান্তিবৃত্ত এবং 
বিষুবন্মগুলের সম্পাতে যে কোণ হয় (যাহাকে আমরা পরমক্রান্তি, বলি) তাহা! অতি ধীরে ধীরে 

পরিবপ্তিত হইতেছে । হছা! উপস্থিত বৎসরে প্রায় অর্ধ বিকল! করিয়া! কমিয়৷ আসিতেছে । ইহা 
দ্বারাও সমকালগ্রতেদের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। 

পেরিহেলিয়ন ও ক্রান্তিপাতবিন্বুর বিপরীত দিকে ঘুর্ণনের জন্য ক্রান্তিবিন্দু ও নিরয়ণ বিপ্ুর 
মধাস্থ দুরত্ব ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে । অনুমান ৪০০০ থৃষ্টপুর্ধ্বে আপহেলিয়ন ও মেষ- 
ক্রাস্তি নিরযণবিন্দুর সহিত একস্থানে অবস্থিত ছিল। তদবধি আপ.হেলিয়ন কক্ষের ঘূর্ণনবশতঃ 
প্রতিবৎসর ১১৮ বিকল! করিয়া পূর্বদিকে দরিয়া যাইতেছে এবং মেক্রান্তি গ্রতি বৎসর ৫০২ 

বিকল! করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইতেছে, কাজেই আপ্হেলিয়ন হইতে মেবক্রান্তির দুরত্ব 
গ্রতিবৎসর ১১৮+৫০২ অথবা ৬২ বিকল! করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; এ কারণ সমকালগ্রভেদ 
প্রতিবৎসর পরিবর্তিত হইতেছে এবং নিরয়ণ-বিন্দুর স্থানও পরিবৃপ্ঠিত হইতে বাধ্য হইতেছে । 
ক্রান্তিপাত ও আগ্হেলিয়নের বিপরীত বর্তনে নিরয়ণ-বিন্টু উভয়ের মধ্যে আসিয়া গড়ে এবং 

ক্রান্তিপাত হইতে পুর্বে অপসারিত হইতে থাকে । পৃথিবীর কক্ষের বৃততাতাদবশতঃ সমফাল গ্রতেদ 
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৭& মিনিট হইয়! থাকে এবং ইহা! পেরিহেলিয়নের ৯০ অংশ (ুক্ষরূপে ৮৮ অংশ ৫০ কলা) 

দুরে অবস্থিত এবং একদিকে যুক্ত ও অপরদিকে বিযুক্ত (অথব! আপ্ছেলিয়ন হইতে ৯০ অংশ, 

একদিকে বিষুক্ত ও অপরদিকে যুক্ত )। সুতরাং যদি ক্রান্তিবৃত্ের তির্যাগভাববশতঃ সমকাল- 

প্রভেদ এ স্থানে ৭$ মিনিট হয় এবং যুক্ত স্থানে বিযুক্ত ও বিুক্ত স্থানে যুক্ত হয়, তাহ! হইলে 
বিষ্ুবন্মগ্ুলের এ স্থানে মিপিত সমকালপ্রত্েদ শৃন্ত হইবে এবং তথায় নিরয়ণ-বিস্দুর অবস্থিতি 
হইবে। এইরূপ হইতে গেলে ক্রাস্তিপতবিন্দুকে আদ্য-্থানি হইতে ২৭ অংশ ( ২৬'অংশ ৩০ কলা ) 

পশ্চিমে সরিয়া যাইতে হইবে । এক্ষণে আপহেলিয়ন মেফক্রান্তি হইতে ৯০4২৭ বা ১১৭ 
ংশ দুরে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু ত্রাস্তিবৃত্তের উপর তাহার স্থান ১২০ অংশ দুরে হইবে। 

আপ্হেলিয়ন মেষক্রাস্তিপাত হইতে আরও অগ্রসর হইতে থাকিলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রান্ডিপাতের দিকে 

ধাবিত হইবে। যখন আপহেলিয়ন মেক্রান্তি হইতে ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ দুরে যাইবে 
এবং পেরিহোলিয়ন মেযক্রাস্তির উপর আপিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ বিন্ুও উহাদের সহিত 

মিলিত হইয়া যাইবে। আপছেলিয়ন আরও চণিতে চঞিতে যখন মেষক্রান্তি হইতে ১৮০+৬০ 

বা ২৪০ অংশে ( পেরিছেলিয়ন ৬০ অংশে ) আগিয়া পড়িবে, তখন নিরয়ণ-বিন্দু মেবক্রাস্তিপাতের 

অপরদিকে ২৭ অংশ দুরে আপিয়। উপস্থিত হইবে। অবশেষে যখন আপ্ছেলিয়ন সরিতে সরিতে 
২২০-+-১৪০ বা ৩৬০ অংশে উপনীত হইবে, নিরয়ণ-বিন্দও আবার প্রত্যাবর্তন করতঃ আপ্হেলি' 
য়নের সহিত মেষক্রাস্তিতে আসিয়! উপস্থিত হইবে । আমর! যদি নিরয়ণ-বিচ্ছুকে স্থির ও নিশ্চল 
ধরি, তাহা হইলে ক্রান্তিপাতবিন্দুকে নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ববপশ্চিমে ২৭ অংশ পর্যাস্ত গমনাগমন 
ধরিতে পারি। এইরূপে আমর! মেষক্রাস্তি ও তুলাক্রাস্তি--উভয়কেই নিরয়ণ-বিন্দুর পূর্ববপশ্চিষে 
২৭ অংশ পর্যস্ত গমনাগমন ধরিতে পারি । পরমত্রাস্তিঘয়কে এ রূপে ২৪ অংশ ৩০ কলা পর্য্য্ত 
গমনাগমন করিতে দেখা যায়। দুরুখানি অন্রপষ্ট্রে অথবা সেলিউলরেড, পষ্্রে দ্বিবিধ সমকাল- 
প্রতেদ ( চিত্রান্ুরূপ ) পৃথক পৃথক অক্কিত করতঃ ছুইটা পষ্টকে বৃতাকারে বন্ধন করিয়া একটা 

অপরটীর ভিতরে রাখিয়া বিপরীত দিকে ঘুরাইলে মিলিত সমকালপ্রভেদ শৃন্তের স্থান অর্থাৎ 
নিরয়ণ-বিন্দুর স্থান স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গোলব্রিকোণমিতির সাহায্যেও বিষয়টা প্রমাণ কর! 
যায়, তাহ! অনাবস্তক ও অপেক্ষার্কৃত কঠিনবোধে পরিত্যক্ত হইল। 

এক্ষণে ক্রান্তিপাতের নিরয়ণ-বিন্দু হইতে অপত্যত হইয়া ২৭ অংশ দুরে গষন করতঃ 

পুনর্বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া, অপর দিকে ২৭ অংশ যাইতে কত সমর অতিবাহিত হয়, 
তাহার আলোচন! কর! যাউক। 

আমর! দেখিয়াছি-_ 

(১) মেঘক্রান্তিপাত হইতে আপহেলিয়নের ১১৭ অংশ ( ১২০ অংশ ) গমনে নিরয়ণ-বিন্দু 
মধান্থ হুইয়! মেযক্রাস্তিপাত হইতে ২৭ (৩০ অংশ) সরিয়া আসে । নিরয়ণ-বিন্দ হইতে ধরিলে 
এক দিকে আপ্হেলিয়ন ৯০ অংশ দুরে এরং অপরদিকে মেক্রাস্তি ২৭ অংশ দুরে অবস্থিত 
থাকে। 
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আপহেলিয়ন---৯০ অংশ--নিরয়ণ-বিদ্দু--২৭ অংশ-_মেষক্রান্তি'.*(ক) 

(২) মেবক্রাস্তি-পাত হইতে আপ্হেপিয়ন আরও ৬০ অংশ দুরে চালিত হইলে, অর্থাৎ 
মোট ১২০+৬০ বা ১৮০ অংশ অপন্যত হইলে নিরয়ণ-বিন্দু মেফক্রান্তি-পাতের উপর আসিয়া 
পড়ে। তখন নিরয়ণ-বিন্দু হইতেও আপ্হেলিয়ন ১৮০ অংশ দুরে থাকে (২1 কে মোটামুটি ৩০ ধরা 

হইল) 
: ৃ মেষক্রাস্তি 

আপহেলিয়ন_-৬০+৯০+২৭ অংশ-- নিরণ বিন্দু '**(খ) 

(৩) মেষক্রাস্তিপাত হইতে আপ্হেলিয়ন আরও ৬০ অংশ সরিয়া গেলে অর্থাৎ মোট 

১২০+-৬০-+-৬০ বা ২৪০ অংশ সরিয়া গেলে, নিরয়ণ-বিন্দু ক্রাস্তিপাতের অপরদিকে ২৭ অংশ 

সরিয়! যাইবে | নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিলে আপ্হেলিয়ন ২৪০+-৩- - ২৭০ অংশে দুরে থাকিবে 

আপহেলিয়ন-৬০+৬০+৯০-_মেযক্রাত্তি--২৭ (৩০).*.(গ) 

(৪) অবশেষে মেক্রাস্তিপাত হইতে আপ্হেলিয়ন আরও ১২০ অংশ, অর্থাৎ মোট ১২০ 
৬০+-৬০+১২০ বা ৩৬৩ অংশ ।সরিয়! গেলে (অর্থাৎ পুনরায় মেবক্রান্তির সহিত মিলিত 

হইলে ), নিরয়ণবিন্দুও পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হুইবে। 

আপ্হেলিয়ন 

নিরয়ণ-বিদ্দু 
মেষক্রাস্তি 

আমরা আপ্ছেলিয়ন, নিরয়ণ-বিদ্দু এবং মেব্ান্তিপাতবিবর চতুবিধ সম্পর্ক (ক-ঘ) 
দেখিলীম। এক্ষণে তাহাদের ব্যবধানে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার আলোচনা কর! 

যাউক। বলিয়া! রাখিতে হইবে যে, এত প্রাচীন কালের স্টি্দাব, মোটামুটি ভিন্ন হইতে পারে 

না, সুতরাং গণন! সবই স্থুল বলিয়া ধরিতে হইবে । এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষের 
মতেও এত অধিক বর্ষের গণন] সৃগ্ম হইতে পারে না॥ আমর! দেখিলাম যে, প্রতি বর্ষে 

আপ্ছেলিয়ন ক্রাস্তিপাত হইতে ৬২ বিকলা (৬১৯) করিয়া সরিয়া যাইতেছে) উপস্থিত 
তাহা! মোটামুটি এক কলা! বলিয়! ধর! যাইবে । 

আদ্-কাল এবং প্রথম সম্পর্কের (ক) ব্যবধান আপৃহেলিয়নের গতি ১২০ অংশ হা 
১২০১৯ ৬০-৮১-৭২০০ বৎসর) তন্জরপ শাথম (ক) এবং ঘ্িতীয় সম্পর্কের (খ) ব্যবধানে 

৬০ ১৫ ৬০ + ১ ৮৩৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। দ্বিতীয় (খ) এবং তৃতীয় (গ) সম্পর্কের 

ব্যবধানে ৬০ ৮ ৬০ ১্৮৩৬০০ বদর অতিবাহিত হইবে । অবশেষে তৃতীয় (গ, এবং 

এক চতুর্থ সম্পর্কের (ঘ) ব্যবধান ১২০১৯৬০-+১স্ম ৭২০০ বৎসর হুইবে । সর্বানুদ্ধ ২১৬০০ 

বৎসর হইবে। ন্তরাং ক্রান্তি-বিজ্ছু হইতে আরম্ভ করিয়া আগ্হেলিয়নের এক সম্পূর্ণ ঘূর্ণন 
বারা তাহার সহিত পূর্ণমিলনে ২১৬০০ বৎসর অতিবাহিত হইবে। তাহ! হইলে এক মহাযুগে 
আপহেলিক্ন বা! পেরিহেলিয়ন্লের গতি ২8 বা ২০০ বার সাধিত হয়। ২১৬০০ বৎসর মোট 
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হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে; আধুনিক মতে হৃক্ম গণনায় ২০৯৮৬ বৎসর হয় । যুজাল ও ভাহরের 

ময়নচলন এই আপছেলিয়নের গতি, তাঁহাদের মতে ইহার এক পূর্ণঘূর্ণনে ২১৬৩৬ বৎস 
/ অতিবাহিত হয়। তাহারা ক্রাস্তিপাতকে আপ হছেলিয়নের স্থান হইতে চালিত বলিয়া ধরেন। 

৪। এক্ষণে প্রাচীন সিদ্ধান্তগরস্থে উল্লিখিত অয়নাংশ-নিরপণের মূলতব পাশ্চাত্য জ্যোতিষের 
তুলনায় আলোচনা! করা বাউক ! 

আমরা আপ হেলিয়নের এক সম্পূর্ণনবর্ণনের সময় ২১৬০০ বৎসর দেখিয়াছি এবং এ সময়ে 
অয়নাংশের নিরয়ণ-বিন্কুর উভয় পার্থ ২৭ অংশ পর্যস্ত গমনাগমন দেখিয়াছি। আপৃহেলিয়ন 
এক যুগে ২০০ বার ঘুর্ণিত হয়, তাহাও জানিয়াছি। 

সিন্ধাত্ত-জ্যোতিষগুপির মতে এক যুগে চক্রের বা অয়নগ্রছের পূর্বদিকে ৬০০ বার গতি 
লিখিত হইয়াছে এবং ৯০ অংশ অয়ন-গ্রহের গতিতে ২৭ অংশ (বা ৩* অংশ ) অয়নাংশের 
রতি হয়। আমরা পাশ্চাক্ত জ্যোতিষের মতে এই অয়নাংশের সম্পূর্ণ গমনাগমন তিন ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি--€ ১) ৭২০০ বৎসরে নিরয়ণ-বিশ্বু হইতে পূর্বদিকে ২৭ অংশ গমন ) (২) পূর্ব 
দিকৃ হইতে নিরযণ-বিন্দু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন ; ইহাতে ৩৬০০+-৩৬০০ 
বা! ৭২০০ বৎসর .লাগে) (৩) পূর্বদিকে আবার এ ২৭ অংশ গমন করিয়া নিরয়ণ-বিন্বুর 

সহিত মিলন) ইহাতে ৭২০০ বৎসর লাঁগিবে । এই হিসাবে অয়নগ্রহের গতিও তিন ভাগে বিভক্ত 
কর! যায়-্ ১) ৯০ অংশ, (২ )৯০+*৯০ বা ১৮০ অংশ) (৩) ৯০ অংশ। এই তিন গতির 

সমষ্টি ৩৬০ অংশ। ম্ুতরাং অয়নখহের পূর্ববগতি ( নিরয়ণ-বিন্ছু হইতে পূর্বদিকে লন--ইহাই 
দিদ্ধা্তগ্রস্থ গুলিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে ) অর্থাৎ ইহার গতিসমষ্টির $ ভাগ বদি এক যুগে 
৬০০ ৰার সাধিত হয়, তবে তাঁছার সম্পূর্ণ গতি (৩৬০ অংশ বাঁপিয়! ) এক যুগে ষ্$ * ৬০০ বা 
২০০ বার সাধিত হইবে। স্তরাং আমরা এক মম্পূর্ণ অয়নগ্রহের ঘূর্ণন একযুগে ২০০ বার 
ধরিতে পারি এবং অয়নগ্রহকে আপৃছেলিয়ন বা পেরিছেলি়নের গতির সহিত তুলন! কয়া যাইতে 
পারে, তবে তাহার গতি ক্রান্তিপাঁতবিন্দু হইতে না ধরিয়া! নিরয়ণ-বিন্দু হইতে ধরিতে ছইবে। 
অগ্পনগ্রহের গতি এইরূপে একযুগে ৬০০ বার সাধিত হইলে, অয়নাংশের গতিও এ সময়ে ৬০০ বায় 
সাধিত হইবে । অয়নঞ্রহের এক পূর্ণাবর্তনে অয়নাংশ শূন্ত হয়, এজন্ত কোন অভীষ্ট বর্ষ-সংখ্যার 
অয়নাংশ-নিরূপণে অশ্রে অয়নগ্রহের পূর্ণাবর্থনের পর অবশিষ্ট অংশ-কলাদি হইতেই অয়নাংশ 
নির্ধারিত হইবে । তাহা ব্ৈরাশিক সাহাযো অনায়াসেই নিরূপিত হইবে। 

এক যুগের দিনসংখ্যা : অতাঁষ্ট বর্ষের দিনসংখ্যা £ : ৬০৩ : অভীঃ বর্ষের দিন-সংখ্যার অয়ন- 

গ্রহের গতি। গতিতে যে ভগ্নাংশ থাকিবে, তাহাই অংশ-কলাদিতে পরিণত করিলে অবশিষ্ট 
অংশ-ক্লাদি হুইবে। 

অয়নাংশ নিরয়ণ-বিন্দূর পূর্ববপশ্চিমে গণন। কর হয় বলিয়া অয়নগ্রীহের পূর্ণগতির পর 
অবশিষ্ট অংশ-কলাদি নিরয়ণ-বিন্কু হইতে নিরূপিত হওয়া আবঠক) তজ্জন্তই তাহাদের 
ভূজ-সংস্কারের আবশ্যকতা । এই বিষয় পূর্বেই ক্সালোচিত হইয়াছে। 
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জয়নঞদের অংশ-কলাদির তৃদজা। হইতে অরদাংশ নিরপিত হইবে। আমরা জানি যে, 

বন ্রহের ভূবজ্যা। ৯০ অংশ হইলে আয়নাংশ নিরয়প-বিদ্দু হইতে ২৭ অংশ ( সোমসিদ্ধাত্তে 

৩০ অংশ) দুরে থাকিবে) এক্ষণে ত্রৈরা শিক-সাছাযো অয়নাংশ নিরূপিত হইবে । 

. ৯০: অয়নগ্রন্থের অংশকলাদির ভূজজ্যা :: ২৭ : অয়নাংশ 

৫| অবশেষে পাশ্চাত্য গ্যোতিষের মতে বিশুদ্ধরূপে অগননাংশ রা প্রণানী 

আলোচন! কর! যাউক। 
আমর! জানিষ্ছি যে, মধাছর্ধ্যকে বিষুবম্মগুলে ঘুর্ণিত বলিয়৷ কন! কর! হয়। প্রত্যক্ষদূর্ধয 

ক্রাস্তিবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। সমকাল প্রতেদ নির্ণয় করিবার অন্ত প্রতাক্ষহৃধ্যের গতি বিষুবন্মগুলে 
নির্ধারিত করা আবশ্তক এবং সম্ভবপর, তবে নির্দিষ্ট স্থানের কিছু প্রতেদ লক্ষিত হয় বের্মন, 
ক্রান্িবতে হধোর স্থান অর্থাৎ ছুর্যোর দ্রাধিম! ( লঙ্গিটিউড.--1028100৩) ১২০ অংশ হইলে 

বিষুবস্মুগল়ে হুর্ষোর স্থান অর্থাৎ সুর্যের সরলোখান ( রাইট ২আসেন্সান্-_£২180% ৪9০50800 ) 
১১ অংশ] এহুলে বলিয়া রাখা উচিত যে, হৃেরের স্থান উভর বৃতেই মেষক্রান্তি হইতে 

গণিত হয়। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও মধ্যহথ্যোর গতি একস্থান হইতে আরম্ভ ধরা যাইবে । 
যিঝিত মুন্বহালগ্রডেদ শুন্ভ হইলে ( অর্থাৎ নিরয়ণ-বিদ্দূতে ) বিষুবন্মগলে চালিত মধ্যহুধ্য এবং 

অঙ্কাতে নির্ধারিত প্রত্যক্ষহূর্ধ্য একসঙ্গে মিলিত হয়। নিরয়ণ-বিন্দু হইতে আপ্ছেলিযন 

৯০ স্নাংশ দুরে থাকিলে মেফক্রাস্তিপাত অপরদিকে ২৭ অংশ দুরে থাকে এবং তখন অযনাংশ 

২৭ অংশ. বলির! গৃহীত হয়। কাজেই মেবক্রাস্তি হইতে তন্লিকটস্থ নিররণ-বিস্বুর দুরত্ব ( এরূপে 
ভূলাক্রাত্তি হইতে তন্লিকটস্থ নিরয়ণ-বিন্দুর দুরত্ব) অয়নাংশ বলিয়া পরিগণিত। যে সময়ে 
সমকালপ্রতেদ শুন্ত হুইবে, সেই সময়ে প্রত্যক্ষহুর্ষ্যের বিষুবন্মগুলে নির্ধারিত স্থানের নিকটস্থ 
ক্রাস্তিপাত (মেষ ব৷ তুলগাক্রান্তি ) হইতে দুরত্বই অয়নাংশ হইবে । অর্থাৎ নিকটস্থ ক্রাস্তিপাতবিশ্ম 

হাড়ে গরিত নিরযণ-বিন্দৃতে গ্রত্যক্ষহূর্ষ্যর ভ্রািমা বা সরলোথানই অরনাংশ বলিয়া (গৃহীত 
হ্ত্বে! 

ুখন মেযক্রাস্তিতে সমকালপ্রভেদ বিযুক্ত হইবে, তখন মেষক্রাস্তি নিরয়ণবিদ্দুর পুর্বে থাকিবে, 

বখন যুক্ত হুইবে, তখন মেষক্রাস্তি নিরয়ণ-বিন্দুর পশ্চিমে থাকিবে । নিরয়প-বিশ্দু মেবত্রাড়র পূর্বে 
অয়নাংশযুক্ত এবং পশ্চিমে থাকিলে অরনাংশবিযুক্ত হইবে । ইহা সিদ্বাস্তগরন্থে উল্লিখিত আছে। 

এক্ষণে নাবিকপঞ্জিকার সাহায্যে অয়নাংশ কিরপে হুক্্মতাবে গণিত হুইতে পারে, গখ। যাউক। 
১৮৪৪ শকান্দের ১ল! বৈশাখের (আদিতে ) অয়নাংশ নিরূপণ করা৷ যাউক। প্রথমতঃ, 

১৮৪৪ শরকান্দের আদি টূংরাজি সনের কত তারিখ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে । কেবল ইংরাজি 

সন জানিলেই চলিতে পারে ; কার, ইংরাজি সনের প্রথম যে দিন সমকালগ্রতেদ শুন্তু হইবে সেই 
দিনেই নিরণ-বিস্থুর মেষক্রাত্তির নিকট স্থিতি বলিয়! ধরিতে হইবে । ১৮৪৪ শকাবা! ইংরাজি 
১৯২২ সনের সয় বলিয়া, আমর! এ সনের নাবিকপঞ্জিক! হইতে মেষক্রাত্তির নিকটস্থ নিরযণ- 
বিন্দুর স্থিতিকাল ১৫1১৬ এপ্রিতের মধো পড়িয়াছে জানিতে পারিব। ছিভীয়তঃ, এই ছুই দিনের 
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গন ১৬৩১ ] আমারদিগের অআয়নাংশ ৩৫ 

মধ্যে কোন সময় সমকালপ্রতেদ শক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা৷ আবশক। তৃতীয়ত; & সময়ের 
ূ্যা্ট নাবিকপঞ্জিকা হুইতে নির্ণয় করিয়া যাঁহ! হইবে, তাহাই বিশুদ্ধ অরনাংশ হইবৈ। | 

নিরয়ণ, -বিদ্দুর স্থিতিকাল অথবা সমকাল প্রভেদ শুক্ত হইবার সময় নিরূপণ করিতে হইলে দুইটির 

একটা পন্থা অনুসরণ করা যহিতে পারে। প্রথম পন্থাটী অতি সহজ এবং একটা স্ৈযাণিক গ্রক্রিযী 
মাত্র, তবে ইহার ফল স্থল হইবে । দ্বিতীয় প্থাটী অপেক্ষাকৃত জটিল, তবে ইহার ফল হুক । 

প্রথম প্রক্রিয়া । 
১৫ই এপ্রিল, সমকালপগ্রভেদ-*০ মিনিট ১০'৭৯ সেকেও প্রিগউইচের বেলা 

১৬ই এপ্রিল, সমকালপ্রভেদ+-০ মি ৪০৫ সে. ] ১২টার সময় 
ছইএর গ্রভেদ +০মি ১৪৮৪ সে 

স্থতরাং 2৪৮৪ : ১০৭৯ :: একদিন : দিনের ভগ্নাংশ 

দিনের ভগ্াংশস্ ১৫০ ৮০১৭ ঘণ্টা ২৭ মি ০৪৮ সে। 

নাবিকপন্জিকায় দিবা টার সময়ে এ সমকালপ্রভেদ লিখিত হওয়ায় সমকালগ্রতেন 
শুন্তের সময় ১৭ ঘ ২৭ মি ০৪৮ সে-"১২ ঘণ্টা প্রাতঃকাল ৫টা ২৭ মি ০৪৮ সে। হা 
শ্ীণউইচের' ঘটিকা! হিসাবে বুঝিতে হইবে। 

কণিকাতার দেশাস্তর ৫ ঘ ৫৩ মিং১দে এবং কলিকাতা! শ্রীণউইচের পূর্বে স্থিত বলিয়া 
তাহা যুক্ত হুটবে। | 

সুতরাং কলিকাতায় সমকালপ্রতেদের শুন্তকাল €টা ২৭ মি ০৪৮ সে+৫টা ৫৩ মি ২১সেস্ 

১১টা ২০ মি ২১৪৮ সে হইবে। ইহা নিরয়ণ-বিন্দুর অবস্থিতি-কাল। 
ঘিতীক প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়ায় অঞ্রপশ্চাৎ কয় দিনের সমকালপ্রভেদ ধরিতে হইবে। 
এগ্রেল সমকালপ্রতেদ প্রথম প্রতেদে : দ্বিতীয় প্রতেদ 
১৪ই..০ মি ২৫৯৯ নে (ক) 

+১৫২৩ সে (খ১) 
১৫ই-*৩ ১০৭৯ (ক) স্*০৩৬ সে (গণ) 
পি ১৪৮৪  (খঃ) পপি 

১৬ই+০ ৪০৫ (কঃ) +১৪৪৬ (৭) -*০'৩৮ সে (গ%) 

১৭ই+৩ ১৮৫১ (কহ) 
বেসেল (369961)-₹ৃত অন্তনিবেশ (10661901900) হু (০100819) হইতে গঠিত নিন 

লিখিত তের চানিরারিতরানি হইবে। 

দিনের তথীংশ»৮- 
গ ১ ৬ ২-(৮২৮)৭২-(২৩0১৯ ই 

১৭ স্ব ২৩ মি ২৭৪৮ সেফেও। 



৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম সংখা! 

সুতরাং সমকাল গ্রভেদের শৃন্যকাঁল সসকাল €টা ২৩ মি ২৭৪৮ সেকেও। 

কলিকাতায় সমকালপ্রভেদের শৃন্যকাল-্ম১১ট1 ১৬ মি ৪৮৪৮ সে। 

শ্রিপউইচ ঘটিকার সমকালপ্রভেদের শুহ্কালের হৃর্ষোর স্ব;ট গ্রহণ করিলে তাহাই অয়নাংশ 

হইবে। এ কারণ পর পর কয়দিনের সৌরম্ফুট নাবিকপঞ্জিকা হইতে উদ্ূত হউল। 
এক্খিল ১২টার সময়ের সৌরম্ছট প্রথম গ্রডেদ দ্বিতীয় গ্রভেদ 
১৩ ২২ আংশ ৪৬ কলা ১৭৭ ধিকল! (ক) 
১৪ ২৩ ৪৫ ২১ (কঃ) রে রি বি ১) "১'০ বি (গং) 

১৫ ২৪ ৪৩ ৪৪'৭ (ক) রঃ পু রঃ স্প১৭ (গ২) 

১৬ ২৫* ৪২ ২৫৬ (কন) ৫৮ ৩৯১ (ধ) সি ১৮ (গ') 

১৭ ২৬ ৪8১ ৪*৭ (কহ) ৮ ৩৭. (ৰং) স্১৬ (গ») 
১৮ ২৭ ৩৯ ৪২২ (কও) 

দেখা যাইতেছে যে, ১৫1১৬ই এর মধো কোন এক সময়ের সৌরক্ষট নিরূপণ করিতে 
হইবে । এই সময়কে দিনের কোন অংশ ছিদাবে ( কারণ, আমরা প্রতিদিনের ক্ফট পাইতেছি ) 
"স” বলিয়। ধরিলে, ১৫ই তারিখের ১২ট1 হইতে তাহ! কা বলিতে পারা যায়। এক্ষণে 
বেসেলের হুত্রমত কদ নিরূপিত হইবে । কদই আমাদের অয়নাংশ। 

কাজ্ক, শসখ' +স(স-১) (৮৮) 

২ 

৩২০২৪৭২ এন্থলে স-১৭ঘ ২৭ মি ২৭৪৮ সেম্(১8১১৪১+ দিন 

৩২০২৪৭২ 

৪৪১৯৪৯৭ 

1 ৩২০২৪৭২ (৮৭ ] 

৪৪১৯৪৯৭ (৪৪১৯৪৯৭১ 

স্থতরাং অয়নাংশ 7২৪ অংশ ৪৩ ক ৪৪'৭ বিকলা +- ৮৫৮ক ৪০৯ বিকল! 

১৮২১ লৈ এ 

৮২৫ অংশ ২৬ ক ১৬ বিকলা। 
এইন্ধপে নাবিকপঞ্জিকার সাহাধ্যে পূর্ব ও পরবর্তী বর্ষের অরনাংশ নির্ণয় করিলে ইহার 

বাধিক গতি জানা যাইবে । কয়েক বর্ষের অরননাংশ নিরূপণ করিতে পারিলে ইনার গতির হার 
ুদ্ধরূপে জানা যাইতে পারে | কিছু অধিক গত বর্ধনংখ্যার অয়নাংশ ধারাবাহিকরপে স্থির 
করিয়া, তাহাদের সাধারণীকরণ (111528401) গ্রক্রিয়ার দ্বার! এমন একটা নিয়ম গঠিত হইতে 
পারে, যাহাতে নাবিকপঞ্জিকার় বিনা সাহায্যে বহু বর্ষ পর্যযস্ত অয়নাংশ গণিত হইতে পারে। 



সন ১৩৩১ 
| আমাদিগের অয়নাঁংশ 

৯৭ 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হৃর্যাসিদ্ধান্তে "পৌষ্ান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ” কথাগুলিতে 

রেবতী নক্ষত্রের শেষে ভগণের আদি ন| বুঝাইতে পারে; এই বাক্যাবলী সোমসিপ্ধান্তে 

এবং ব্রহ্ম সিদ্ধান্তেও দেখা যায় । জঅব্করাচার্ধ্যও রেবতী নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ কারণে 

পৌধ্গান্তে অর্থে রেবতীর অস্তে ধরিলে আমর! দেখি যে, আদিবিন্দু সচল ন! হুয়া! নিশ্চল হুইবে 

এবং তাহা আমাদের মুল তত্বের প্রমাণের বিপক্ষে যাইবে । কিন্ত আমরা সিদ্ধান্তজ্যোতিবগুলির 

পূর্বের নান! প্রস্থ আলোচনা! করিয়া জানিতে পারি যে, তৎ্কালে নক্ষত্রের আদি অশ্বিনী বলিয়! 

ধরা হইত না। তৈততিরীয় ত্রাঙ্গণে কৃতিকার নিকট আদিবিন্দু অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। 

আবার পিতামহসিদ্ধাস্তে আদিবিন্দুর স্থান ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল। মহাভারত রচনাকালে শ্রবণ! 

নক্ষত্রকে আদি বলিয়া ধরা হইত।. এতম্থারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদ্িবিন্দু সচল এবং 

হিন্দুগণ বছুদিন হইতে আদিবিন্দুর স্থান নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। 
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সুশিদাবাদের একটী প্রাচীন লিপি 
আমি ইতিপূর্বে পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্বিংশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় “মুর্শিদাবাদের কয়েকখানি 

পিপি" নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম | সে সময় তথাকার যে সকল শিলালিপি 
আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, উক্ত প্রবন্ধে সমন্তই সন্নিবেশিত ছিল | প্রাতঃন্মরণীয়া! রাণী ভবানীর 
রাজধানী বড়নগরের অপর পারে অধুন1 দেবীপুর নামক যে গণ্ুগ্রাম অবস্থিত আছে, এক কালে 

তাহা সাধু মোহাস্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হুইতে সর্বশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ 

বাক্তিরা উত্ত স্থানে মানবদেহের সার্থকতার জন্ত আসিয়া মন্দির-মঠাঁদি প্রাতিষ্ঠীপুর্বক সাধুসঙ্গমে 
ও ধর্মমযাজনে জীবন যাপন করিতেন । পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর শ্োতের কবলে অধিকাংশ 

ধ্বংস হইয়া উক্ত দেবীপুর গ্রামের সামান্ত অংশই এক্ষণে বর্তমান আছে । উক্ত গ্রামে প্রসিদ্ধ তিনটা 
আখড়া বা মঠ ছিল। প্রত্যেক মঠেই এক বা ততোধিক মন্দির প্রতিতি ত এবং তাহাতে দেবসেৰা ও 
অতিথি-সৎকারাদির হুন্দর ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে উক্ত গ্রামের সেই আখড়াগুলির বৃহৎ বৃহৎ 
অউ্রালিক! তগ্নাবশেষে ও জঙ্গলাকীণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । কিছু দিবস পূর্বে তর্াকার 
মধাম আখড়া একটী শিলালিপি রক্ষিত আছে শুনিয়া, আমি তাহা! দেখিতে যাই। উক্ত 
আখ়ার একটা গৃহে কাল প্রন্তরের একটা বৃহৎ শিলালিপি দেখিতে পাই। সে সমর আমার 
নিকট তাহার প্রতিলিপি (£251089) লইবার কোন সরঞ্জাম ছিল না। পূর্বপ্রদেশের 
প্রত্ববিভাগের হুপারিণ্টেণ্ডেটে আমার বন্ধু শ্রদ্ধেয় শ্যুক্ত দীক্ষিত মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে 

পরিদর্শন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, আমিও তীহার অনুসরণ করিয়া গ প্রন্তরটী তাহাকে 
দেখাই। আমাদের সঙ্গে ইতিহাস-প্রেমিক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস সরকার মহাশয়ও ছিলেন৷ সেই 
সমর এই শিলালিপির ছাপ লওয়! হয়, তাহাই আজ আপনাদিগের সম্ুখে উপস্থিত করিলাম । ইহা 
দৈর্ধ্যে প্রীয় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪।০ ইঞ্চি, কঠিন কাল প্রস্তরে তৌল! অক্ষরে ক্ষোদিত। ইহার 
চারি ধারও হন্দর নক্ায় শোভিত । সমস্ত লিপিটী মধ্যভাগে একটা স্থল রেখ! দ্বার! ছুই ভাগে 
বিভক্ত, উপরিভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পচিটী কবিত! লিখিত আছে। নিন্নভাগ 
আর একটা স্থল রেখা দ্বারা ছুই ভাগে বিভক্ত ? তাহার বাম দিকে বাঙ্গালা অক্ষরে পদ্যে ও দগ্গিণ 
দিকে পারসী কবিতার লিপিটা ক্ষোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটার মধ্যভাগে 
দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতাদিগের নমস্কার ক্ষো্সিত আছে। শর তিন 
তাষাযুক্ত শিলা-লিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া বায় না । 

শিলালিপির সারাংশ এই যে, বিক্রমসংবৎ ১৭৮১, শকাব্বা ১৬৪৬ বর্ষে বৈশাখ মাসে অক্ষয়- 
ভৃতীয়৷ দিবসে মছারাজ গন্ধবর্ধ সিংহ বাহাছ্রপুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে 

বলীর়-সাহিতা-পরিষদের ১৩৩৩ বলাফের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 



৪৩ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ সংখ্যা 

জমি ক্রেরপূর্বক ধর্ধার্থে হরিমন্দির নির্মাণ ও কৃপ খনন করাইয়াছিলেন। লিপিতে জমির 
পরিমাণ বাইশ বিধ। আট কাঠা, এবং চৌহদ্দী-পশ্চিমে গঙ্গার আইল। উত্তরে দেবীপুর ও 
দক্ষিণে বাহাদুরপুর লিখিত আছে। এ জমি রত্বেখবরের ভ্ত্রীর নিকট হইতে অ্রুয় করার উল্লেখ 

হিন্দী, বাঙ্গাল! ও পারসী--এই তিনটী ভাষাতেই আছে। হিন্দী ও বাঙ্গাল! ভাষায় কেবলমাত্র 
রক্ষেশবরের স্ীর নিকট উদ্ন হইতে খরিদ করার বিষয় লিখিত আছে। কিন্ত পারসী 

তাষাতে ব্রাহ্মণকুলোত্তব রদ্বেশ্বরের বিধবা পত্রী ঈশ্বরী দেবীর উদ্যান হইতে লাখরাজ জমি 
খরিদ করার উল্লেখ থাকায়, রত্বেশ্বরের স্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । লেখকের নাম রামরুষঃ 
উল্লেখ আছে। 

উপরোক্ত দেবীপুর ও বাহাছুরপুর গ্রামদ্বয়ের অস্তিব এখনও বর্তমান রহিয়াছে । বঙগদেশের 

যে ইতিহাসগুলি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাতে উলিখিত মহারাজ গন্ধব্ধ সিংহের কোন 

বিবরণ দেখা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই বঙ্দেশের কোন ন! কোন স্থানের গ্রতিপতিশালী 
পুক্তষ ছিলেন। হিন্দীতে নৃপ গন্ধবর্ব সিংহ ও পরে তাহার বিশেষণন্বরূপ মহারাজ শব্ধ লিখিত 
আছে। বাঙ্গালায় মহারাজ! গন্ধবর্ব দিংহ বাহাছুর এবং পারসীতে কেবলমাত্র রাজ! গন্ধব্ব পিংহ 

লিখিত আছে। যাহা হউক, গন্ধবর্ব সিংহ যে, সে সময়ে কোন খ্যাতনাম! ব্যক্তি ছিলেন, তধিষয়ে 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
এই শিলালিপির আর একটা বিবেচ্য বিষয়ে আমি আপনাদদিগের দৃঠটি আকর্ষণ করিতেছি । 

সেটা এই যে, ইহার ছিন্দী ভাষার লিপিতে বিক্রম সংবৎ ১৭৮১ লিখিত আছে । বাঙ্গালা ভাষার 

জিপিতে শকাব। “যোলষস” ও অস্কে "৪৬ সনে” অর্থাৎ ১৬৪৬ সনের উল্লেখ আছে। ইহার 
সামন্ত হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। সংবৎ ১৭৮১ ও শকাঁব! ১৬৪৬ এই ছুইয়ে অমিল নাই। কিন্তু 
এঁ সনে হিজরী ১১৪৬ স্থলে ১১৪২ হুওয়! উচিত ছিল। যদি উপরোক্ত সংবৎ কিংবা শকাষ 

এবং হিজরী--এই ছুই সন তারিখ, একটী জমি ক্রয় করিবার ও অপরটা শুভদিনে মন্দির প্রতির্ঠ। 

করিবার সময় ধর! যায়, তাহ! হইলে, ছিন্দী ও বাঙ্গাল! ভাষার লিপির দন তারিখই অর্থাৎ সম্বৎ 
১৭৮১, শকান্বা ১৬৪৬ বৈশাখ গুরু! তৃতীয়--( অক্ষয়তৃতীয়! ) মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া! 
ধর! উচিত । জমি ক্রয়ের সময় অবস্ত ইহার কিছুদিন পূর্বে হইবারই কথা ? অথচ পারদী ভাষার 
লিপির সন তারিখ, তাহার আরও তিন চারি বৎসর পরের সময় নির্দেশ করিতেছে। 
এ সম্বন্ধে আমার আর কোনরূপ সাধন না থাকায়, আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি নাই । এক্ষণে এই অপ্রকাশিত শিলালিপির লিখিত মহারাজ গন্ধর্ব সিংহ সম্বন্ধে যদি 
কোন স্বিজ্ঞ ব্যক্তি তবাহুসন্ধানপৃর্্বক তাহার ফলাফল প্রকাশিত করেন, তাহ! হইলে আমার 
পরিশ্রম বিশেষ সফল হুইবে। 



শিলাঁলিপির বঙ্গক্ষরে অক্ষরাস্তর 

( দেবনাগর ) 

১। শীর্ষভাগে__শ্রীকুষ্ণ বান্গদেবজ্সদাসহাই । 
২। দক্ষিপভাগে-_শ্রীলছমনায় নমঃ। 

৩। নিয়ভাগে--জ্ীগণেশায় নমঠ॥ শ্রী; । 

৪| বামভাগে--শ্রীরঘুনাথায় নমঃ 

(উপর অংশে দেবনাগর ) 

১) সম্বতু ১৭৮১ বৈশাষ মাস সুদি তীজ॥ শ্রীনৃপ গন্ধবর্ষ সিংঘ ভুষ মোললে বয়ো ধর্মকো- 
বাজ ॥ দেবপুরী অস্থাহ র 

২। হুবাগড গঙ্গকে তীর ॥ জর খরীদি লীনে! সোঈ শ্রীহরিম্বমণকে। ধীর ॥ রতনেন্থরকী 
নারিরে দয়ৌ খুলী করি মোল॥ থ 

৩) রিরোগী মহারাজনে ধর্মপুরী অডোল।॥ উত্তর দেবীপুর বসে পচ্ছিম গঙ্গা আলি। 

মেঁড বহাছুর পুর লগী দচ্ছিন 

৪ পুরব খালি॥ বীঘা বাস পর দোয়টহ আঠ বিসে পরিমান হরিমনিলু কীন্হো 
তা বাধ্যো কূপ নিবান॥ ৫। 

( নিয়ে বাম অংশে বাঙ্গাল! ) 

১) ওঁ শ্রীমহারাজ! গন্ধরর্ব সিংহ বাহাছুর রত্বে-- 

২। সরেরজ্ি স্থানে বাগ হইতে বাইশ বিষ! আট 

৩। কাঠ! ইহ পশ্চিমে গঞ্জার আলি উত্তরে দ্নেবীপু-- 

৪) র পূর্ব দক্ষিণ বাহাছুরপুর জর খরিদ লইয়া 

€। সকাক! সোলফস ৪৬ | সনে বৈসাথ মাষের * 

৬) সিলিরহি দিবশে হরিমন্দির ও কৃপ দিল! । 

( নিগ্নে ঘক্ষিণ অংশে পারসী ) 

১। রাজ! গন্ধরব, সিন্হ, বহাছ্র বাঘু করদন্দ জর খুরীদ গুদ নমূদ জঙ্গর হবেলী 

চাহসীরী অফজীদ। 
২। মী-গিরফুৎ্ অজ নিজদ মুসমাত ঈশ্বরী দেব! চোবুদ, অহংলিয়ে রতনেসর জুল্লারদার 

মুতববক বনতুদ। 
৩.। বিস্তউ দো! বিধা মোয়ালী হস্ত বিস্ওয়ে লাখরাজ, হুদ মযরিব অওজ দরিয়ায়ে মৌজ দর 

মৌজমিজাজ । 
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8 | পুর বহাছুর হর দে! সুদ. মলরীক ও জনুষ দার, জমীন, তা! শমাল হ্দ দেবীপুর 
মোৌকরর গুদ । আমীন । 

৫| অজ তবারিখ নহুম শব.বাল দহ উ শপ. সনহ.জলুস, ক হজার উ য়কসদ উ চেহল 

উ শশ হিজরী মন্থুয 
৬। অনু খই রামু 

জীপূরণটা্ নাহার 
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দর্িদাবাদের একটা প্রাচীন লিপি” 
পাঠ সম্বন্ধে মন্তব্য 

শ্রদুক্ত পূরগটাদ নাহার মহাশয় আমাদের সমক্ষে এই' অপূর্ব ভিতাঁধামর লিপিখাদি' উপস্থিত 
করিয়াছেন, আমরা! তজ্জন্ত তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 

কিন্তু দেবনানরী ও. বাজাঁলা অধ্ণ প্রদত্ত তারিখ তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন, আমরা তাহা 
গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তিনি হ্বকীয় পাঠ অবলম্বন করিয়া! দেবনাগরী ও বাঙ্গাল! অংশের 

সংবৎ ও শকাষের সহিত ফারসী অংশের হিজরী সনের অসামঞ্ন্ত দেখিয়াছেন, এবং তাহার 

প্রবন্ধের শেষ প্যারাগাফে সেই অসামঞ্জন্তের কারণ নির্দেশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। 

যুক্ত রাখারদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি উভয়ে মিলিয়৷ এই লিপিখানির ভূষার ছাপাটি 
আলোচনা করি। ফারসী পাঠটিও আমরা পড়ি। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ফারসী অংশের তারিখটী 
রাইয়া অনুশীলন করেন । আমরা দেখিতেছি, লিপিতে কোনও অসামঞ্জন্ঠ নাই। 

দেবনাগরী অংশে প্রথম ছত্রে তারিখ এই দেওয়া আছে £-- 

ধবতু ১৭৯১ বৈসাষ ( যম্খ ) মাস হৃদি তীজ ॥ 
প্রযুক্ত পুরণটাদ বাবু ১৭৮১ পড়িয়াছেন। স্পষ্ট ৬৪; আছে, ওত? নছে। 

বাজালা অংশে পঞ্চম ও বষ্ঠ ছত্রে তারিখ এই আছে £-. 

সকাব্দা সোলষ পাচপোন বৈসাখ মাসের অয় ত্রিতিয়া দিবশে ॥ 
অর্থাৎ শকাবা ১৬৫৫ বৈশাখ মাস অক্ষয় ভৃতীর়া। 

শ্রীযুক্ত পূরণাদ বাবু পড়িয়াছেন, “সকাষ সোলফস ৪৬। সনে” ইত্যাদি । এই পাঠ 
মোটেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। “পঞ্চার” স্থলে পপাচপোন" বজদেশে বিয়ল নহে। 
“সোলযস ৪৬”-_-অর্ধ অংশ অক্ষর বিস্ঞাসের ছারা, অর্ধ অংশ সংখ্যা-লোখর দ্বারা--এইরূপে কাল- 
নির্দেশ একেবারে ছলপি। শ্রীযুক্ত পুরণাদ বাবু “পা” কে *স ৪" পড়িয়াছেন, ”চ* কে "৬* 
ধরিয়াছেন, *গোন” ফে এ সনে? পড়িয়াছেন | ইহাতেই বত গোল। 

সংবৎ ১৭৯১.শকাষা! ১৬৫৫. প্ীছীয় ১৭৩৪, এখানে কোনও গোল নাঁই। 

ফারসী অংশের পঞ্চম ছত্রে তারিখ এই দেওয়! আছে £-. 

অজ, তবারিখ ই নহ্ুমূ শব্বাল দহ, উ শশ, সনহ, জলুস য়ক্ হজার 
উয়ক্ স্ব উ চিহিল উ শশ. হিজরহ্। 

রাজ্যান্ক ( সন, জলুন্ ) ১৬ ( দহ.উ-শশ.) ৯ই শওুয়াল, এক হাজার এক শত চল্লিশ ও রা 
হিজরী ( .. ১১৪৬ হিজরী )। 
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দি পাতে মুহন্মধঘ শাহ হিজরী ১১৩১ হইতে ১১৬১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তীহার রাজত্বের 

যোড়শ বর্ষ ১১৪৬ হিজরী । ১১৪৬ হিজরী ১৪ জুন ১৭৩৩ খ্রীটান্ব হইতে আরম্ভ হয়। ১১৪৬ 
হিজরীর শওয়াল মাম ১৭৩৪ সালের মার্চে গড়ে । সুতরাং ১৭৯১ সংবৎ»্" ১৬৫৫ শকাব» 

১১৪৬ হিজরী--এই তিনে বেশ মিল আছে। 

দেবনাগরী অংশের ভাষা রাজস্থানী-মিশ্র ব্রজভাষ! চতুর্থী বিতক্তিস্থলে “নে” (প্রতনেসুরকী 
নারিনে দয়ৌ”»্রন্েখরের স্ীকে দিল ) রাজস্থানীর বিভক্তি| 

শ্হ্বনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় 



'বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিৰরণ ৯৭ 

ধনু্বান লয়ে হাথে লক্ষন আইল সাথে 
বাস! কৈল পঞ্চবটা বন। 

বনে জত হুখ পাই না কহি রামের ঠাই 

মুখ হেরি জুড়ায় জিবন ॥ 

তিলার্দেক জি রাম না থাকেন নিজ ধাম 

মন মোর উচাটন করে। 

নিরক্ষিলে টাদমুখ হৃদয়ে বড়ই বুথ 
সজ্যা করি কুসের উপরে ॥ 

লঙ্কাপুরে অষ্ট মাস না থাকি প্রভুর পাস 
হিয়া যুস্ক হুইল আমার । 

রামপদ না দেখিয়। কান্নয়ে আমার হিয়া 

রহিলাম সাগরের পার ॥ 

বল বাপু হন্থুমান কেমন আছেন রাম 

আমার বিরহে পোড়ে মন। 

নু বলে যুন মাত কি কব রামের কথা 

প্রবোধিতে না পারে লক্ষন ॥ 

কি কহিব বিধাতারে সকলি করিতে পারে 

মিন নাহি জল ছাড়া বাচে। 

কিত্রিবাস কহে বানি না কান্দিহ ঠাকুরানি 

পুন জাবে শ্রীরামের কাছে॥ 

পবননন্দন , 

স্বরায় আনহ রাম। 

কাতি দিব গলে 

স্ুকাবে জানুকি নাম ॥ 

অশোঁককাননে চিত্তি রাত্রদদিনে 

ভূমেতে লিখি শ্রীরাম । 
লিখিতে পিথিতে দেখি আচন্বিতে 

নবহুর্বাদলশ্টাম ॥ 

গ্রভূর অঙ্গরি দেখি চক্ষু ভরি 

আজি মোর যুগ্রভাত। 
অষ্ট মান মোরে .. শাগরের পারে 

রাখিণেন রঘুনাথ॥ 

যুনহ বচন 

বহু দিন হৈলে 

মারে সতে ঘেরি 

কেমনে ধরিব প্রান। 

রামে জদি দেখি তবে গ্রান রাখি 

যুন বাপু হনুমান।॥ 

কিসের কারন 

তর্ত নাহি মোর করে। 

মোর দুখ শেষ বুঝিনু বিশেষ 
বিধি মিলাইল তোরে ॥ 

কহি তব স্থান 

জত দুখ আমি পাই। 

নিত্য উপবাস 

কছিও প্রতৃর ঠাই ॥ 
প্রান কাপে ভরে 

নারির কতেক গ্রান। 

বচন কর্কস 

সদা করে অপমান ॥ 

গ্রত নারায়ন বধিয়। রাবন 
উদ্ধার করুন মোয়ে। 

প্রজাধ্যানগরে গিয় নিজ ঘরে 

প্রনাম করিব তারে। 

কিত্তিবাস কয় না করিয় তয় 
লঙ্কাজয়ি হবে রাম। 

অশোকের বনে ভাষ নারায়নে 

মুখে বলরাম নাম॥ (পৃ* ২৯২-৩৩।২) 

শেষ €৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ । পুশ্পিকার 

পর,_ 

তোমার চরনে এই নিবেদন রাম। 

ধন পুত্র লক্ষি দিয়! পৃর্ায় মনস্কাম॥ 

রাবনের চেড়ি 

দেবর লক্ষন 

যুন হনুমান 

হেন অষ্ট মাস 

রাক্ষসের ঘরে 

বিসম রাক্ষস 

_ ইহা বিনে অন্ত কিছু নাহি প্রয়োজন। 
মনের মানস পূর্ণ কর নারায়ন ॥ 

তব পদে ভক্তি সদ মাগি এই বর। 

মরনে শ্বরন দিও রাম গদাধর ॥ 



৪9৮ 

এই স্বহাজ্য কোর রাম বাপের ঠাকুর। 
অশেষ পাপে মুক্তি করি লবে নিজ পুর॥ 

রাম রাম প্রভূ রাম কোমললোচন। 

কুপ। কর রামচন্জ্র লইলাম স্মরণ ॥ 

তোম! বিনে অকিঞ্চনে নাহি কেহ আর। 

অন্তকালে ও পদে মতি রাখিবে আমার ॥। 

এই নিবেদন মোর যুন নারায়ন । 
গঙ্জাজণলে রাম বলে ত্য এ জীবন ॥ 

৬২ / বশর হৃন্ন্রাক।ও। 
রচর়িতা--কৃতিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৩১৯৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্া, 
২-৪৯,৫১-৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১* পঙ.ক্তি। 

লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। থগ্ডিত। 

প্রাপ্তিস্থান, বর্ধমান। 
আরম্ভ, 

করেছি দারূন কর্ম তোর পিত। বধ। 

পরানোর] অধিক তোরে বাসিরে অঙগদ | 

সরমে করহু পার সন্যগন নঞ1। 

সিতা অন্যসন কর মাম! পানে চেঞা ॥ 

সিতা বিরহে মোর ব্যাকুল অস্তর। 

সভার শ্বরন নিলাম নুন রে বানর ॥ 

হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটি বনে। 

বিধুমুখি মিতারে মোর তাই পড়ে মনে ॥ 
. ইহার পর ৫৯ সংখ্যক পুথির সহিত 

অনেকট! মেলে । 

মধ্য, 

বসিলেন ঢুই জনে ডাকি নি মুগ্তিগনে 

প্রধান প্রধান জুথে জুথে। 

সুগিবেরে শঙ্গে করি গমন করিগ! হরি 

মাল্যবাঁন গিরি করি হাথে। 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

চাহিঞ সুগ্িবের পানে ধারা পড়ে ছু নয়নে 

কহিতে লাগিল। রঘুবর | 

তোমার শ্বহায় মিত] উদ্ধার করিব সিতা 

তবে স্থির আমার অন্তর ॥ 

শ্রীরামের] করিব কান্ম কহে সুগৃব মহারাজ 

তুমি জার সঙ্গে রঘুবর। 

কপিদল সঙ্গে লব সমুদ্র তরিঞ জাব 

স্ববংশে বধিব লঙ্কেশ্বর ॥ 

প্রভু তোমার চিস্তাকি সিতার তত্ত পেঞাছি 

উদ্দারিব জনকননিনি। 

আমার বচন রাখ দিন কর মুস্তি ডাক 

উঠে সভে দিএ! অয়র্ধানি ॥ 

কপিগন লাখে লাখে ব্রহ্মার নন্দন ডাকে 

প্রস্ত কর মুগ্তি জন্ববান (1)। 

মান্দিক্ষেন গুনে দিল কটকে আনন হইল 
ধন্গ লঞা গ! তুলিলা রাম॥ 

জাত্রা করি রঘুবির চিল শাগরতির 

পরিহরি গিরি মালাবান। (পৃ* ৩৮।১)। 

অন্ত, | 

মান্দি ক্ষেন গনন| করিল! জান্ব বান। 
কোদও করিঞা দ্বন্দে গা তুলিলেন* রাম ॥ 
অজানলদ্বিত তুজ নিলকান্তি তনু। 

নিতম্থে বাকল সাজে রামরস্তা জানু ॥ 

কোকন্দ জিনি পদ নোখচন্দ সাজে । 

হেরিঞা রামের রূপ বিধু পড়ে লাজে ॥ 

গোউর বরন শঙ্গে সুমিত্াকিশোর | 
হেরিঞ। দোহার রূপ আনন্দে বানর ॥ 

সাজিল বানর জত গাছ পাথর] হাথে। 

ভল্লংক বানর শব চলে চতুভিতে ॥ 

নল নিল প্রভিতি আর হরিতাল বরন। 

নান! বর্মের মেঘ জেন ছাঁইল গগন ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
৯৯ 

শেই মেঘ মধ্ডে রামচন্দ হইলেন চদা 

দেখিঞা স্স্থিবের কত হইল আনন্দ ॥ 

উদয় করিল বিধু কি কছিব কথা । 

স্ুমিজাননদন তাথে বিছু [তোর] লতা ॥ 

জাঙ্গালে চন দিলা কৌশল্যাকিশোর । 

আপনাকে ধন্ত মানে বশএ বানর ॥ 

অঙ্গে অঙ্গে বানর শব হএ।। মেলামেলি। 

গগনে লাঙ্গুড় উঠে রামজয় ধর্বনি ॥ 

চলিল বানর জত নহি লেখা জোখা। 

লাঙ্গুড় উটেছে জেন দেখিতে পতকা॥ 

জলধর গজ্জে জেন হাকিছে বানর। 

শ্বব্ব প্রবেশিল গিঞা লঙ্কার ভিতর ॥ 

পাণাচিরে উটিএ। জত রাক্ষশ দেখিল। 

সাগর করিএ! বন্ধ রাঘব আইল ॥ 

নুমুদ্র হইঞ। পার রাজিবলোচন। 

সুতদিনে লঙ্ক। গ্রবেসিন। নারায়ন ॥ 

পড়িল বানর জত লঙ্কার ভিতর। 

ঘের ঘের সব করে ডাকিছে বানর ॥ 

বানরের সিংহনাদে টলে লঙ্কাপুরি। 

মৃগচম্ম পাঁতিঞ বশিলা জটাধারি ॥ 

সুমুখে সুগিব রাজা বামে জন্ুবান। 

রামের দক্ষিনভাগে বেগের শস্তান ॥ 

কৃতাপ্রলি রাম আগে অঞ্জনানন্দন। 

রাঘবে ঘেরিঞ্া। আছে জত কপিগন ॥ 

কেহ বলে বিলম্বে আর গ্রওজন কি। 

এককালে ধরি লঙ্কায় রসাতলে নি॥ 

কেহ বলেভাঙ্গ বেটার কনক পাচির। 

কেহ বলে পড় লঙ্কায় ধর দশসির ॥ 
কেহ বলে একবার রামের আব্জ। নিব। 

চার দণ্ডের মর্দে লঙ্ক। সমুদ্রে ভুবাব ॥। 
এই জুক্তি করে শব জতেক কপিগন। 
ফেরিঞা! আছএ শব রামের বদন ।॥ 

সমুদ্র করিএ বন্ধ রাম হইলা পার। 

ঘেরিল কনক লঙ্কা! কৌশল্যাকুমার ॥ 

বশিল! জানকিনাথ লঙ্কার ভিতরে। 

স্বন্দরাকাণ্ডের কথ শাঙ এত ছুরে ॥ 

৬৩। রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড। 

রচঙ্িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগঞ্জ। আকার, 

১৪১৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৬, ৮-৫৩। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ 

সাল। খগ্ডিত। 

মধ্য,-- 

রাক্ষষ দেখিলে নর ভয়ে জেন জরে। 

একেস্বরি জানকি রাক্ষসিগন মারে ॥ 

ঝারেতে ব্যাকুলি জেন কলার বালুরি। 

সিতার চর্গীতি করে রাবনের চেরি ॥ 

রাক্ষসের ভক্ষ নর ভুপ্জে ব্যবহার । 

কোথাহ নাহিক দেখি হেন রনাচার ॥ 

মার কাট চেরি গব তাহে নাই ডর। 

রাম ছারি কেহ নহে প্রানের ইন্বর ॥ 

কোথাএ আছেন রাম কোমললোচন। 

তি টন প্রভু বিনে মোর ভাগ্য জিবন ॥ 

ধুলায় ধুসর হয়া উটিল! সত্তরে। 

বিক্ষডাল ধরি সিতা কানো উশ্চম্বরে ॥ 

হনুমান আছেন সিংসপ বিক্ষডালে। 

_ বলাম বলে জানফি কান্দেন তার তলে ॥ 

কোথা গেলে রামচন্দ কৌসল্যা সাধুরি। 
পমান করে মোর রাবনের চেরি ॥ 

ভাগ্যাবাস্ত লোক দেখে কোমললোচন। 

সেই প্রাননাথ সনে নাহি দরসন ॥ 

কত পাপ করিলাম পাপের নাই রবসান। 

তেই সে চেরির হাথে এত রপমান ॥ 



১৬৩০ 

প্রান ছারিতে চাহি ন! হয় বাহির। 

আর কত ছুঃখ সব মানুস স্বরির ॥ 

আনু জদি প্রভূ মোর লঙ্কাপুরে এসে। 
রাক্ষম করেন খের চক্ষুর নিমিসে ॥ 

কত কত রাক্ষসেরে করিল! সংহার। 

ছঃখিনি জানকি ডাকে ন। কল্যা উর্ধার ॥ 

আমি এত ছুঃখ পাই রাম জি যুনে। 
লঙ্ক। থণ্ড থণ্ড করে ফেলে এক বানে॥ 

যভাগিনি স্থি আমি বর ছুরাচারী। 

তেই য়পমান করে রাবনের চেরি ॥ 

আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম। 

এইমন লঙ্কাপুরি করুন আমার রাম ॥ 

শ্রীরামের বানে হউক রাক্ষন সংহার। 

রাক্ষসের চিতাধুমে হউক রদদকার ॥ 

যুকিনি গিধিনি ছাআ৷ করুক আকাষে। 

শ্ীগাল কুকুর তুষ্ট রাক্ষসের মাংসে ॥ 

কেহ জদ্দি এসে থাকে রামের য়নুচর | 

এই ছুঃখ কছো৷ গিআ রামের গোচর ॥ 
সিতা লক্ষি সাপ দেন হয় বিপরিত । 

যুন্দরায় রচে কিত্তিবাধ পণ্ডিত ॥ 

( পৃ ১৬।১-১৭।১) 

ধিক ধিক ধিক জন্ম ধিক তোর পরাক্রম 
ধিক তোর কুলের য়াচার। 

বরঙ্গবংসে জম জার এমন তার কদাচার 
ররপস ঘোচএে সংসার ॥ 

মারিচ বান দিআ পলালি পরান লয়্যা 

সন্ত ঘরে নিতা কৈলি চুরি। 
ভূবন বিনাষে জে শ্রীরাম পুরূধ সে 

সৌষক হয়্যা সিংহি কৈলি বৌরি ॥ 
তোরে মামি দেখি জেন ক্ষুদ্র পিপিলিক1 হেন 

মাকরের ভিম্ব লঙ্কাপুরি। 

মারিআ। হাতের কাতা ছিরে পেলি দষ মাথ! 

সিতা৷ নিআ৷ প্রতৃয় বরাবরি ॥ 

ৰাঙ্গাল। প্রাচীন পুধির বিবরণ 

দসানন তুই পাঁপি সুই একেলা কপি 
রন কর বুঝি তোর বল। 

যাপনা'র ভূজবলে চরনপ্রভাব তলে 

বল লঙ্কা নেঙ রসাতল ॥ 

লঙ্কা নিনাহ্ুরে জরি নিমিসে সাগর তরি 

বল জাই রঘুনাথের আগে 

রামের আল্ঞ! পাইলাম জিজ্ঞাসিআ৷ আইলাম 

পাসরিলাম তোর বাপের ভাগ্যে ॥ 

হুর বচন যুনি "পার্থ মিত্র কানাকানি 
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার। 

বিবিসনে লাগে সঙ্কা নিশ্চএ মজিল লঙ্কা 

কিত্তিবাষের লাচারি যুসার ॥ 

(পৃ* ২৯১) 

শেষ_বানরসৈগ্ঠ সহ রামচন্ত্রের লঙ্কা- 

প্রবেশ এবং যুদ্ধে ভম্মলোচনের অধীন রাক্ষস- 
সেনার পরাভব। ইহার পর একথানি বিচ্ছিন্ন 

পত্রে নিয়লিখিত লাচাড়ীটি আছে,- 

যুন প্রভূ দেবরাম বিভিসন মোর নান 
রাবনের কনেষ্ট সহদর। 

বৈদেহি দিবার তরে অনেক বুঝালাম তারে 

হিত ন! যুনিল লক্ষেম্বর ॥ 
মোর বাক্যে কোপে জলে কাটাবারে খর্ম তোলে 

তুমী তায় রাখিলে আমারে। 

লাথি মাইল মোর বুকে লঙ্কা ছাড়ি মনহুঃখে 
আইলাম তোমার বরাবরি ॥ 

মনেতে করিল আন হুইৰ তোমার দাষ 

ছাড়িলাম গৃহ যুত নারি । 

লোকমুখে যুনি আমী দয়ার সাগর তুমী 
গুননিধি দিনে দয়া করি ॥ 

রাবন করিতে নান ছলে আইগে বনবাস 

অনাথপালন গুননিধি। 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথি বিবরণ ১৬১ 

(তামার নামের গুনে সমনে দমন মানে 

এ নামে বঞ্চিত কারে বিধি॥ 

বিভিসনের স্তব যুনি. তুষ্ট রাম গুনমুনি, 
ক্ষনে মনে করেন বিশ্বাস । 

জেবা জনে যুনে ভনে বর দান নারায়নে 

লাচাঁরি রচিল কিপ্ডিবাষ। 

৬৪। রামায়ণ- তুন্দরাকাণ্ড। 
রচয়িতা কত্বিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল| তুলোট কাগজ । আকার, 

১৪৮৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১--৫১। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ১*-১২ পঙক্তি। লিপিকাল, সন 

১২৬৭ সাল (১১১৩ সালের পুথি দেখিয়া 

লিখিত)। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, ঝাঁকুড়া। 

মধ্য, 

আমার বচন যুন রাজিবলোচন। 

ভুক্তি বোলি ডাক দেখি পবনননান।॥ 

হন্গমান বিনে কেবা লংধিবে সাগর । 

স্থনিআ আসাজ্য কথ! কহে রঘুবর ॥ 

বড় বড় বির জার নারিল লংঘিতে। 

হনুমান কেমনে যাইবেক সমুদ্্রপারেতে ॥ 

মস্তি বলে জম্মকথ! স্থুন রঘুবর । 

জে কালে জরম হৈণ হনুমান বানর ॥ 

পঞ্চ দিনের জখন ছৈল হনুমান 

অঞ্জন বানরি গেলা করিবারে সন্তান || 

পর্বতে স্থৃতিএ ছিন মহাবির হনু। 

প্রাতঃকালে অরূন উদয় হই[ল] ভান ॥ 

ক্ষুধাএ পিড়িত হএ পবননন্দন। 

লম্ফ দিএ উঠে বির লক্ষেক জোজন॥ 

ধরিল স্্য্যের রথ আপনার তেজেতে। 

"চমৎকার ঠৈল মৃষ্য গাগিল ভাবিতে | . 

ইন্দের সদনে গিআ৷ কহে দিবাকর। 

আর কে জন্মিল রাহ সংসার ভিতর ॥ 

ধরিল আমার রথ আসি বিমানেতে । 

এন যুনি দেবরাজ চাপি এ্ীরাবতে ॥ 

হাতে বঙ্জ করি ইন্দ লড়িল সঘনে। 
উপমিত হৈল৷ আমি হচুমানে স্থানে | 

সিন্দুরে মণ্ডিত দেখি করিকুস্তস্থল। 

হনুমান বলে পার! পাক] বিদ্বফগ ॥ 

ছাড়িআ৷ স্থুয্যের রথ ধরি কোরিশুওড। 

নখে করি বিদারিএ মাতঙের মুণ্ড ॥ " 

মহাকোধে পুরন্দর ধেন্ুক টানিল। 

আকক্নয পুরিএ বান হনুরে মারিল ॥ 

আকাসমগ্ডল হৈতে পড়ে হন্থমান। 

চন্ন হএ গেল দেহ বাজি ইনাবান॥ 
শচান করি অঞ্জনা আলি পুত্রেরে দেখিঞা। | 

বজ্জাঘাতে অঙ্গ ভঙ্গ রএছে পড়িমা ॥ 

অগ্তি চম্ম কোলে করি করএ রোদন। 

শ্বরন করিল তবে দেবতা পবন ॥ 

অঞ্জনার ম্মরনে পবন মলয় ছাড়িনা। 

ছজনে রোদন করে হনুমানে নঞ্া ॥ 

পবন বলএ মোর য়োরি পূরন্দর। 

উন্থপাচান্ব কৈল্য মোরে গর্ভের ভিতর ॥ 

পুতের উপরে মোর করে বজ্য বিটি। 

তৰে শে পবন আজি নাসে ব্রহ্মার ছিটি ॥ 

এত বলি উন্নপচাস নিল কুড়াইয়ে। 

মরিচে সকল জিব বাউ বর্ধ হএ॥ 

স্থনিএ নারদের মুখে ব্রহ্ধাদি দেবতা। 

বাহনে চাপিএ জান হনুমান জোথা ॥ 

হংশ্বের উপরে ব্রহ্মা হয়৷ আরহন। 

বসবে চাঁপিয়। জানত্রা করে গঞ্চানন ॥ 

সিংহের উপরে চাপি চলিপা পাববতি। 

মউর উপরে চলে কাতিক সেনাপতি ॥ 



১০২ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

মুসক উপরে জাত্র! করে লঙ্বোদর। 

মগরবাহনে জান জলের হল্মর॥ 

ছাগল উপরে অগ্নি হয়া! আরোহন । 

মহিসবাহনে চাপি চলিলা সমন ॥ 

গরূড় উপরেতে চলিলা গদাধর। 

উপনিত হৈগা সব পবন গোচর ॥ 

ব্রহ্মা বলে তব পুত্র দিব ৰাঁচাইঞ1। 

শৃষ্টি রক্ষা কর তুমি বাঁউকে ছাড়িআ ॥ 

এত বলি অন্তি চন্দ করি একত্র । 

কুমগ্ুলের জল দিল হন্থুর উপর ॥ 

ভয়ধবনি দিঅ! গা তুলেন হনুমান | 

ঠ্5ধ৫ আনন কত অঞরনার গরাণ॥ 

একে একে বর দেন জত দেবগণ । 

ব্রহ্মা বলে ব্রহ্ম অন্তে না হবে মরন ॥ 

গোবিন্দ বোলিল! মোর সথদরসন হতে । 

না হবে তোমার মিত, আমার কপাতে ॥ 

আনল বলিছে যুন হন্থু মহাবল। 

তোমার পরসে আমি হইব] পিতল ॥ 

বোরূন বলেন যুন অঞ্জনাননান। 

জলনিধির জলে তোমার ন! হবে মরন ॥ 

সিব বলেন যুল হৈতে পাবে পোরিতান। 
ইন্দাবজ্ে না মরিবে যুন হনুমান ॥ 

পাণর্বতি বলেন যুন মোর অসি হৈতে। 
না মরিবে হ্ুমান আমার কৃপাতে ॥ 

জম বলেন দণ্ড অস্তে না হবে মরন। 

মোর বানে মিতুযু নাহি কহে লড়ানন ॥ 

এত বোণি বর দিলাম জত দেবগনে। 

স্থনাইল। জান্বুবান রাজিবলোচনে ॥ 

সিযুকালের পরাক্রম যুন রঘুবর। 
লম্ক দিএ ধরেছিল দেব দিবাকর ॥ 

এখন দিগুন বল করে দিলে রাম। 

আপুনি দিএছ জারে তারকত্রক্গ নাম ! 

সুনিয় মস্তির কথা রামের উলাস। 

স্ন্দরাকাণ্ডের কথা রচেন কিত্তিবাস 1৬৪ 

উঠিএ জানকিনাথ চান হন্থু পানে। 

আঙিএ অঞ্জনান্ত বন্দিলা চরনে ॥ 

বানর করিয়া কোলে ধরি ছুটি হাত। 

ছল ছল আখি ছুটি কহে রঘুনাথ॥ 

তিভূবনে ক্ষাতি রাখ অঞ্জনাকুমার | 

নিতাস্ত জানিহ হন ভরসা তোমার ॥ 

জানকির বাত্র! আন ধুমুদ্র লংঘি এ। 

মিনি মুলে ছটি ভাইকে লইবে কনিএ॥ 

জানকির বিরহে মোর বিদরএ মন। 

পিতা বিনে.অন্দকার এ তিন ভুবন ॥ 

এত সুনি হান্ু]মান কহে জোড় করে। 

ভিত্যকে এমন কর কোন কাষোর তরে ॥ 
(পৃ* ৩।২-৫।১) 

পন্থু জাতি অল্প ফলে তৃপ্ত হবে কেনে। 
শ্ররামের অস্ত্র পানে চীছে ঘনে ঘনে ॥ 
এবারে গুরূর ফল কি ভক্তি করিব। 

ভূভার:লালন! অতি রহিতে নারিব ॥ 
পিত। সম ব!মচন্দ পুত্র সম আমি। 
থাইব তোমার অগ্র ক্ষমা কোর তুমি ॥ 
এত বোলি অন্ব মুখে ফেলি দিল। 

সে বারে বানরের কণ্টে আঠি জে লাগিল ॥ 

পড়িএ অবনিতলে রামগ্জন গায় । 

উদ্দরে নামিল আঠি করে হাস হায় ॥ 
(পৃ-১৯।২)। 

হোথা রাজ। রাক্ষসে ধায় দসানন। 

জাঙ্গাল ভাঙ্গএ পেলি কতেক জোজন ॥ 

রাক্ষদ বলেন রাজা স্থুন লক্ষেম্বর। 

জে পর্বত আনিআছে এক এক বানর ।। 

এক লক্ষ রাক্ষস ধরি নাড়াতে নারিলাম। 

রাত্রে গীয়া এক জোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিলাম ॥ 

রাবন বলিছে ধিক রাক্ষসের বল। 

এত কাল রাজ ভোগে পুষিলাঙ নিষ্ফল ॥ 



বাঙ্গীলা প্রাচীন পুথির বিবরৎ 

আঞ্জি রাত্রিকালে রথে আগুনি সাঞজজিব। 

চারি দণ্ডে সমস্ত জাঙ্গাল ভাঙ্গি দিব। 

দিন গেল রাক্রি হইল সার্ধিছে রাবন। 

বাজিছে দামাম! বাণ্ঠ স্থৃথি দসানন ॥ 

সাজায় পুষ্পক রথ কাঞ্চন তার নাম। 

রঙ্গার নিক্মীত রথ অতি অনুপাম | 

সনার কলস সব রথধ'জে সাজে । 

চৌদিগে রথখানার জরঘণ্টা বাজে ॥ 

রজত কিংকিনি রথে রাঙা পাটের দড়া । 

চৌদিগে নিন্মিত রথে নেতের পাছড়। ॥ 

দস যুণ্ডে মকুট পরিল দসানন। 

পর্ধবাঙ্গে পরিল রাজা রতন অভরন ॥ 

দস হাতে দদ ধনু পীদ্টে বান্ধা! তুন।$ 

রথের উপরে চাপে রাজ! দসানন ॥ 

নয় লক্ষ রাক্ষন সাজিল ঝাজার সাথে। 

রাত্রিকালে জায় রাজ। জাঙ্গাল ভাঙতে ॥ 

নিদ্রাগত হএ আছে জত কপীগন। 

রথ হইতে জাঙ্গালে নাম্িল দসানন ॥ 

কুড়ি হাতে করি জেই ধরিল সিখর। 
যুল হাথে করি আদি ভাড়াল সঙ্কর ॥ 

দেখি প্রনাম করে লঙ্কার ইন্বর। 
জাঙ্গাল উপরে তুমি কি লাগি সঙ্কর ॥ 

যুলপানি বলে সুন রাজ! দসানন*। 

জাঙ্গালের রক্ষক দিলেন রাজিবলোচন ॥ 

হাসিছে রাবন রাজা সনি হরের কথা । 

মাসের স্বহার তুমি দেবাদি দেবতা ॥ 
এত স্থুনি সদাপিব রাবনেরে কয়। 

রামচন্দে বুঝিলাম না জান পরিচয় ॥ - 

পুনবক্ধ রামচন। লক্ষি জনকঝি। 

রাম মস্তে উপাসক আমি হইছি॥ 

জাঙ্গাল ভাঙ্গতে সক্তি নাহিক তোমার। 

লঙ্ক। মুখে ফেরে জায় নাথা[.ক]হ আর॥ 

দসানন বলে বুঝি মোরে হলে বাম। 

ভোজবিদ্যা দি তোমায় ভূলাইল বাম ॥ 

সুন সদদসিব ভা য়েমন তোমার লিল! 

না হইলে মোরে কিপাবান। 

দেখিস বোরির বল বেল! পেঞা। কৈলে ছল 

মত্তি ধরি তয় দেখা! ন॥ 

রাবন তোমার ভক্ত বনে ইহা তিজাগ]ত 

তাথে তোমার এঙেক ছলন৷ | 

হেন সেবক ঘ্বনা করি ভাসাইলা লঙ্কাপুরি 

তোমায় আর সেবিব কোন জন! ॥ 

লয়্যাছিলাম পদছায়! জানিলাঁও জতে [ক] দয়া 

বুঝিলাম ঠাকুরালিপনা। 

কোলাস গিরি ছাড়িরা বিপক্ষের পক্ষ হুঞ। 

জাঙ্গালে বসিয়াছ থানা। ইত্যাদি। 

(পৃ ৪৬।১-২) 

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির অনুরূপ । 

৬৫। রামায়ণ _হন্দরাকাণ্ড। 
রচয়িত--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, 

১৪১৫৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-১৫ ১৭-৪১। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙক্তি। খণ্ডিত। 

নধ্য।-- 

অন্তঃ]পুরে জানকির না পেএ সপ্ধান। 

চঞ্চল হইল মনে পবনসন্তান ॥ 

হু বলে আইলাম সমুদ্রের পার। 

সিতা ন! দেখিএ দেখি কুচ্ছিত আকার ॥ 

চোরের মত এন্তেছিলাম চৌরের মত জাব। 
বিরপনা লঙ্কাপুরে কিছু জানাইব ॥ 
জ্ুবতির জটে ভটে করিএ বন্ধন। 

রাবনের কেসে বান্ধে পবননন্দন ॥ (পৃ* 1১) 



১১৬৪ 

বিরবাহ নুবাহু ঘর তাহার দক্ষিনে । 

তার পর গেল বির অতিকাভূবনে ॥ 
বিরলে বসি « বির রাম নাম ডাকে। 

দাণ্ডাই এ হস্মান দেখিল তাহাকে ॥ 

তার পর গেল বিভিসনের ভূবনে। 

বারে আ-রাপিত জার তুলুসিকাননে॥ 
ঘারেতে আছএ লেখা আরামের নাম । 

বৈ£বের চিহ্ত সব দেখে হহুমান ॥ (পৃ* ৭২) 

নিদ্র। &ৈতে উঠিএ বদিল দগানন। 
রমনির জটে জটে করিছে বন্ধন ॥ 

জটে জটে বান্ধা জত আছ এ জুবতি। 

দ্েখিএ আশ্রজ্ ভাবে লঙ্কার ভূপতি ॥ 

এমন আস্চজ্জ কম্ম করে কোন জন। 

উগ্রচ দ্বার জার চোকী দেবগন ॥ (পৃ*৮।২ 

মন্দোদরি বলে রাজ কহিএ তোমারে । 

মন্দবাক্য কভু না বলিবে জানকিরে ॥ 

সিবমস্তে পাসউক ভজহ সঙ্করে। 

রামমন্ত্র জপেন সিব কহিএ তোমারে ॥ 

গুরূর গুরূ পরমগ্রূ তার বিবাহিতা । 

সাম্তের [সিদ্ধান্ত] সিতা তব গুরুমাত৷ ॥ 

জানকি আনিয়া হেল কর্ম অদভভূত। 

লঙ্কা মর্ধো অবস্য এসেছে রামছুত ॥ (পৃৎ ৯1১) 

স্থুনি ক্রোধে পুর্ন হএ লঙ্কাঅধিপতি। 

বিভিসনের বক্ষস্থলে মারিপেক নাথি॥ 

রামকে ডাঁকিয়৷ ভূমে পড়ে বিভিসন। 

বজ্জপদাঘাতে পড়ে হএ অচেতন ॥ 

পদাধাতে বিভিসন হইল কাতর । 

অচেতন হুএ পড়ে অবনি উপর ॥ 

অতিকা আসিএ বিভিসনে কোলে নিল। 

নেতের বসনে তার অঙ্গ মুছাইল ॥ 

বৈষ্টৰ পরসে তার হইল চেতন। 

অক কহিল খুড়। না কর রোদন ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

পদাঘাত নয় তোমার ছজ্দণ্ড হল্য। 

অতপর রাঁবনেরে কম€! ত্যাগিল ॥ (পৃ*৩০।১) 

৬৬। রামায়ণ তন্দরাকাণ্ড | 

রচয়িতা-_কৃত্িবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 
আকার, ১৩ ১৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৫১। 

গ্রতি পত্রে ১০ পঙংক্তি। খণ্ডিত। 

আরম্ভ, 

মউর উপরে কাত্তিক দেবসেনাপতি ॥ 

মুসক উপরে জান্রা করে লগ্বোদর । 

মকরগ্জাহনে জান দেব জলেম্বর ॥ 

ছাগল উপরে অগ্নি হএ আরহুন। 

মহিস উপরে চাপী চলিল! সমন | ইত্যাদি । 

এই অংশে ৬৪ সংখ্যক পুথির সহিত মিল 

আছে। 

মধ্য, 

পথে পথে আভরণ পেপি আইস তুমি ।- 
কুড়ায়। তোমার হার রেখাছিলাম আমি ॥ 

সে হার দিলাম আমি রাজিবলোচনে। 

চিনিতে তোমার হার দিলেন লক্ষনে ॥ 

লক্ষন বলেন প্রতৃ সুন রঘুমুনি । 
আভরনের মর্ধে আমি নেপুর মাগ্র চিনি ॥ 

চরনের ধুল! নিতে মোর অধিকার | 
চরন দেখিয়! মাএর হইতাম নমস্কার ॥ 

ডালে হইতে হৃন্ু কহে নুন জনকবি। 

রামমুখে তারকত্রহ্ধ নাম পের্যাছি ॥ 

নুগ্রীরের সঙ্গে রাম মৈত্র করিয়া। 
বলিবক্ষ বিদারিলা ধনুর্বান নিয়। | 

স্ুগ্ীবে রাজর্্জ দিয়! কিন্ধিন্দানগরে। 
একর হয়াছে জড় জতেক বানরে ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৩৫ 

সত অক্ষহিনি বানর ভালুক জুথে জুথে। 
মাল্যবানে থানা দিল স্তগ্রীব সহিতে ॥ 

চৌদিগে বানর গেল তোমার অন্তাসনে। 

সমুদ্র হইতে পার নারে কোন জনে॥ 

শ্রীরামচরন বলে তরিলাম আমি। 

ছুখ সব তোমার ন! ভাবিহ তুমি ॥ 

পরিচয় পেয়৷ মাএর হিদয় জুড়ায়। 

ধরিয়। তরুর ডাগ বানরে সুধায় ॥ 
মৃতদেহে প্রানদান কে করিলি মোর। 

জনমে জনমে ধার না স্থধিব তোর ॥ 
কাতরে জানকি বলে মের বাক্য রাখ। 

জুড়াক পরান আমার রাম বল] ডাক ॥ 

এখন পৃর্তয় মোর নাহি লয় প্রানে। 

রাক্ষসে দারুন মার] নানা ওস্ত জানে॥ 

জরি ভূলাইতে আইল্য। ছথিনির মোন। 

তোরে পাঠাইয়৷ জদি দিলেক রাবন॥ 
কল্পনা করিয়। জদ্দি বসিআছ আসী। 
ডালে হইতে ভুমে পড় হয়্যা ভস্মরাসী॥ 
জগ নাথের ছুত বট রামের কিন্কর। 

নাম সুনালি জেন ভুড়াল্য অন্তর ॥ 
উল্যাসে সংবাদ শয়া আইলি মোর ঠাঞ্চি। 

চারি দ্কুগে অমর হও মিত্ত, হবে নাঞ্রি॥ 
রাঁমপাদপঞ্রে জর্দি থাকে মোর মোন । 

এড়াবে সমন দায় পবননন্দন ॥ 

স্থুনি প্রেমে পুলকিত হুইয়াছে তন্থ। 
অশ্রজলে পরিপুর্র মহাঁবির হু ॥ 

শীরাম জানকি বল্য! ডালেতে বসিয়া । 

অসোকের বৃক্ষ হইতে পড়ে গড়াইয়। ॥ 
জানকির পাদপন্দ্ে পড়ে গড়াইয়]। 
দাণ্ডার অঞ্জনাস্থৃত কৃতাঞ্জলি হয়া ॥ 
বিঘতগ্রমান দেখি বানরের গ1। 

মনেতে বিশ্ব হয়্যা ভাবে সিতা৷ ম1॥ 
১৪ 

রামতর্ত দিলেক ইহার এই কলেবর। 
কেমনে লঙ্ঘিয়৷ আইল বিলঙ্ব সাগর ॥ 

জানকি বলেন জদি বট রামছুত। 

দেখিয়া তোমার অঙ্গ লেগেচে অন্তত ॥ 

প্রাননাথ সঙ্গে জদি হয়্যাছে দরসন। 

বল দেখি রামচন্দের কেমন বরন ॥ 

এত স্থনি কহিতে লাগীল হনুমান । 

কহি রামের পরিচয় কর যবধান ॥ 

আজানুলস্বিত ভূজ অতি রন্ুপাম। 

সিরেতে চাচর জট! হ্বাদলন্তাম ॥ 

পড্রকে জিনিয়। ছুই নয়ান কোমল । 

ইন্দধন্গু তূরুভঙ্গি করে টলটল॥ 
সুমেরুসিঙ্গ জিনি বক্ষ নাভি গভির । 

অতি সে দয়ার নিধি তোমার রঘুবির ॥ 

সিতার পৃতৃর হয় স্থনি বিরের কথা। 

এবারে দিজ্ঞাস করেন রামচন্দ কোথা ॥ 

হন্থ বলে মাণ্যবানে আছেন রদুনাথে। 

ভানুক বানর সব সুগ্রীবের সাথে ॥ 
জানকি জিজ্ঞাস। করেন পবননন্দনে । 

কি চেষ্টা দেখেন রাম কও বিবরনে ॥ 

হনু কহে সুন মাতা জনকের বি। 

তব নাম করেন রাম ইহ! স্থনেছি ॥ 

জানকি বলেন বাপু কহ দেখি সুনি। 

আর কে তার সঙ্গে আছে এক রঘুমুনি ॥ 

কান্দিছে অঞ্জনাম্ুত চুন মোর বচন। 

রাম সঙ্গে আছে তার অনুজ লক্ষন ॥ 

নুনিয়। নয়ানজলে ভাসে জনকঝি। 
দেওবের তর্ত বাছ। তোরে জিজ্ঞাসী ॥ 

(পৃ* ১৪-১।২, ১৫-১।) 

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির সহিত মিলে । 



১০৬ 

৬। রামায়ণ সুন্দরাকাগ। 
রচয়িতা--কতিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, 

১৪১৫ ইঞ্চি। 

৪৭-১১২। 

খগ্ডিত। 

পত্রসংখ্য!9 ২-১৯, ৩৬-৪৫, 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঞংক্তি। 

মধ্য,_ 

দুর কর অভিমান দেহ রে অভয় দান 

শুন বাছ। পবননন্দন। 

এই সব সেনাপতি দেবতার পুত্র নাতি, 

জত দেখ তর্জন গর্জন ॥ 

সাগর তরিবার বেলে কেহে। তন! মাথা তুলে 

সভাকার বুঝিলাম * | 

গু ঁ ধা ফী ঞ ধক 

৪ ৬ কক ॥ 

সঙ্কটে করিতে পার তুমা বিনে নাঞ্ী আর 
একে একে বুঝিলাম বিচার। 

অশিম বিক্রম তুমি ক * পবন্গামি 
তাহে তুমি রূদ্র অবতার ॥ 

সর্গ মর্ত নাগপুরি ত্রিভুবনে গতি করি 

তুমা এসব নাঞ্জি আঁটে। 
সতেক জোজন সার হেলায় হইবে পার 

এন৷ কি বিসম বড় বটে॥ 

তুমি ত প্রধান বির পরম ধার্মিক ধির 

পরম পণ্ডিত গুনবান। ॥ 

এই জে বান্রবৃন্দু মভাকার তুম হন্দু 

কেছে। নহে তুমার সমান ॥ 

উঠ উঠ কোপীরাঙ্ চিন্তুহ রামের কাজ 
ষুগ্রিবেরে সত্যে কর পারে। 

থণ্ডাহ শিতার ভর সভে জেন ধন্ত ক 

জস ভন ঘুসয়ে সংসারে ॥ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

আমার বচন রাখ  ঝাঁট জেয়্া। শিতা দেখ 

সভাকার মন কর যুখি। 

তোমার বাপের পুনে দেসে জাই সব জনে 

রোঘুনাথের চান্দমুখ দেখি॥ 

অঙ্গদে এতেক বলি করিছেন কলাকলি 

ন্নেখিআ ভাশিলা আান্ববান। 

বানিকঞ্ঠে কহে ঞ্ুন মন দিয় সভে শুন 

হনুমানের জন্মের বাখান॥ 

(পৃ 8২-৫।১) 

উদ্ধৃত পদটি বাণীকণ্ঠের রচনা । এ ব্যক্তি 

কে, জানিবার উপায় নাই। 

ভয়ঙ্কর রাক্ষশি দেখিআ ত ভয় বাশি 

তথিব ভিতরে জনকনন্দিনি। 

কে দেই আহার পানি জাগি গুহায় রনি 

জেন হুরিনিকে বেড়িল বাঘিনী ॥ 

হনুমান চল বাছ! শিতার উর্দেসে। 

অনাথিনি দেবি শিতা সোকে হয়্য। ছুথিত। 

বেড়িনাছে হুরস্ত রাক্ষসে॥ 

শ্রীরাম লক্ষন খুসি যুখি সিত৷ চন্ত্রামুখি 

বানররাজ ষুগ্রব হৰ খুসি। 

আম। সভার বোল রাখ আর কোন জন! দেখ 

তুমি গেলে সভে হব বুখি॥ 

তুমি সাগর হইলে পার বানর কটকের নিস্তার 

রাম লক্ষন হরিস অপার। 

িতা দেবির উদ্ধার রাবনের ঘুচে অহঙ্কার 

তুমার জশ ঘুশিব সংসার ॥ 

গল স্থল অপ্তরিক্ষে জে তুম! হইতে দেখে 
সে সকল পড়য়ে তরাসে। 

শুন্দরাকাণ্ডের শুন্দর গিত সর্বলোক হরপিত 

রচিল পণ্ডিত কিধ্তিবাস ॥ 

(গৃ* ৬১-২) 
৬১ সংখ্যক পুথির 'জনকনন্দীনি সিতা 
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প্রীরামের বনিতা' ইত্যাদি ত্রিপর্দীটির সহিত 

উদ্ধৃত অংশের কতক মিল আছে। 

বাছা! হনুমান সেল রহিল খদিমাঝে। 

আর না দেখিগ ব্রামা ম্ুকাল্য জানকি নাম 

পরিনামে বুঝিলাম কাজে ॥ 

কাহারে কহিব ইহা! কহিতে বিদ্বুরে ইহা১ 

মন ধিআ শুন হনুমান। 

জনম তরিআ| হথ কোন কালে নাহি যুখ 
কত সহে অবলার প্রান ॥ 

ছিলাম বাপের ঘরে সেছুথ কহিব কারে 

হরধন্ু পন কৈল পীতা।। 

প্রভু আসি মুনিসঙ্গে জজ্ঞ রাখিবার রঙ্গে 

বিভা কৈল অভাগিনি সিতা। ॥ 

সমুরমন্দিরে বাস সভে ছিল দস মাস 

চোর্দী বৎসর বমি বনে। 

তাচে বিধি হল্য বাম মুগছলে গেলা রাম 

সৈন্ত ঘরে হরিষী রাবনে ॥ 

বিধি বড় নিদারন অতিসয় নিকরূন 

বনে মোরে না দিল শুআন্ত। 

কনকের মৃগি হয়যা 

ইহার পর ৪৬ সংখ্যক পত্রের অতাব। 

পঠমঞ্জরি রাগ ॥ 
রাজারে নোঙাইয়! মাথা যুক সারন কহে কথা 

গুন হে লঙ্কার লক্কেম্বর। 

এ কথা কহিব কায় কেব৷ পতিত জায় 

জলনিধি উপরে পাথর । 

সিন্ধুমধ্যে ভাসে শিল। বানর চাপে গুলা গুল। 
খিয়ারিআ৷ জেন খেলা করে নাঅ। 

বানর দির্ব্ব কাচুটি ধরে পারিজাতমালা পরে 

পঞ্চন্বরে গিত গেয়া। বেড়ায় ॥ 

১। হিজা বা হিয়।। 

বানরের নেঙুড়গুলা জেন দেখি মেঘমাল। 
এক চাপে ভেদ্দিল গগন। 

শুর্জ ছাড়ি নিজ কাস্তি পলাইল! নিসাপতি 

কম্পিত হইলা তারাগন ॥ 

ঘরপড়া জেন ঠান কোটি কোটি বলবান 

দাগ্ডাইয়! আছে রামের পাসে। 

জবে দেই রাম আজ্ঞাবানি গুমের ভারঙ্গিআ৷ রানি 

রামচন্দ্র না করেন গ্রকাসে ॥ 

পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন বড়ই আশ্চর্য্য কথন 

সাগর পরিক্ষা লক্ষ জোজন। 

নদ নদি কন্গ রন জত জত ফিরি বন 

সর্বত্রে দেখি বানরগন ॥ 

বানর বড় বলবান পর্বতে দেই টান 

উপাড়য়ে সর্ব মহাবল। 

অচল কুচল নাড়ে হঙ্গে গগন জোড়ে 

গজ খায়ে মন্দাকিনির জল ॥ 

জাঙ্গাল বান্ধে নল নিল অতুল বিক্রমসিল 

পর্বতগুল] বাম হাথে লোফে। 

আড়ে দস জোজন জাঙ্গাল পত্তন 

পাথর বৈশায় কাপে কাপে॥ 

ছুই চরের বোল ষুনি ত্রাসিত নৃপমনি 

কি বলিলি শুক সারন। 

হেন বোল প্রকাস [ তল তোর মতি নাস] 

কিন্বা পথে দেখিল সপন ॥ 

দ্বাদস বুর্য্যের উদয় তবে পরতিত হয় 

প্রত্যক্ষে দেখাব নয়নে। 

সপ্ত সাগর একিকালে জদি হয় নিজ্জলে 

তবে ত এ কথা প্রমানে ॥ 

রাজ। কঅ এ কথা শুনি পবন ডাকিআ৷ আনি 
পুক্পক রথ করহ সাজন। 

ছুই চরজত কআঅ মোর মনেকিছু [না] লয় 

ইহা [আমি] দেখিব নয়ানে ॥ 
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রাজ! উঠিআ আইল সৈর্ধ্য বি3র্জ অঙ্গে হইল 
নিস্তে্ধ হইল ঘুচিল মনের আনন । 

কিঙ্িবাসকবি ক মনেয্লাজ৷ পেয়্য। ভয় 
দেখিতে নাড়িল৷ সেতবন্ধ ॥ 

( পৃ ১০৫।২-১০৬।২) 

সেতুবন্ধনে পুথি শেষ হইয়াছে। 

৬৮। রামায়ণ_হুন্দরাকাণ্ড। 
রুচক্সিতাস্্কৃতিবান। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! ভুলোট কাগজ । আকার, 

অনাথপালন দয়! অপার মহিম। | 

ব্রদ্মা আদি দেবগন দিতে নায়ে সিমা ॥| ৷ 

সভামধ্যে ডাক দিয়! বলে বিবিসন। 
. ইহার মধ্যে মামার সঙ্গি হবে কোন জন ॥ 

জে জাইবে মোর সঙ্গে বড়ই সেয়ান। 
ঘর সব রক্ষ। পায় তাহার পরা ॥ 

রাম জারে সদয় সাফল তার তন্ু। 

সাক্ষাত পাইল পবনের পুত্র হু || 

নল আনল পাত্র ভিম সম্পাতি। 

১৩২৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-২, ১৫-৪৪। . ডাক দিগা বলে তার! জাইব সংহতি ॥ 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯১* পড্ক্ি। লিপিকাল, লন 
১২৬৬ সাল। থণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্ধমান। 

মধ্য,-- 

হিত বুঝাতে হইলাম লাখির ভাঙ্গন | 
সবংলে রানের হাধে তোমার মরন 

পৃবর্কথা কহি ভাই তাহে দেহ মন। 

বনজ্তুর। হাথি বনে চড়ে নিতি নিতি ॥ 

পোষনির। হাথি দায় তাহার সংহতি ॥ 

পোষনিয়ার দেখাদেখি টৈষে কাটগড়।। 

তখন বেদেতে বান্ধে পায়ে দিয়া দড়া ॥ 

জ্ঞাতির মিসালে হৈল জ্ঞাতির বন্ধন । 

তোমার সঙ্গেতে আমী মরি কী কারন ।॥। 

জমের দ্বারেতে তুমি রছিলে বন্দন। 

মরনকালে স্থেোরিহ আমার বচন ॥ 

এ ধন সম্পদ পায়্য মর্ড হইলে তুমি। 
রামের-্থরন নিতে এই জাই আমী॥ 

তবে জদি ক্রপানিধি ক্রপা নাই করে । 

বামনা লক্য। গ্রান তেজিব সাগরে ॥ 

তথাপী তোমার সর্দে ন। রহিব এখা। 

পতিতে শ্বরন রাম দিবেন সর্বথ। ॥ 

স্ববুন্পঞ্জর রামচন্দ্র গুননিধি। 

চরনে শ্বরন নিব জনম অবধি ॥ 

দেইখানে ছিল তার পুত্র তরন। 

পিতা পুত্রে লই গিয়া রামের স্বরন ॥ 
কুপিণ শুনির! পুত্র পিতার উত্তর । 
তোম! হেন নহি আমী প্রানেতে কাতর ॥ 

জ্ঞাতি ছাড়িব আর লঙ্কার আওয়াষ । 

মানুষের শ্বরন নিব লোকে উপহাষ ॥ 

বিবিলন বলে পুত্র জিরঃস্ত মলি | 

আজি হইতে তর্পনের দিব তিলাঞ্জলি॥ 

তার পর বিবিসন গেল মায়ের স্থানে। 

হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে রাবনে ॥ 

লঙ্ক। হৈতে খেদারিয়া দিলেক আমারে । 

স্বরন লইতে জাই রাম বরাবরে ॥ 

নিকষা বলেন বাছা যুন বিবিসন। 

, রন্ধন করিয়া দি করহ ভোজন ॥ 

উৎকট সময় জাকু বেল! অবসানে। 

তবে সে জাই প্রভূ রাম দরসনে ॥ 

জোড়হাথে জননিরে করে নিবেদন | 

সকল ভুঞ্জিব যুখ রাখবমিলন ॥ 

মায়ের চরন ভবে করিল বন্দন! | 

্রীর নিকটে গেল জেখানে সরম। ॥ 

“হত বুঝাইতে লাখি মারিলে আমারে। 

রামের শ্বরন নিব কহিল তোমারে ॥ 



বাঙ্গাল] প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০৯ 

জাবত লক্কায় রাম নাহি আনি আমী। খতৃস্থান করিতে গেল নম্মদার কুল।॥ 
তাঁবত সিতার প্রান রক্ষ/ কর তুমি ॥ সন্ধান পাইয়ে তথা গেল ত পবন। 
সরম! সুন্দরি বণে নুন গ্রানপতি | ঝরে বসন উরাইর়। দিল আলিজন ॥ 

রাঘবচরন বিনা অগ্ত নাই গতি॥ অঞ্জনা বলেন পবন কৈলে কোন কন্ম। 
নুতক্ষণে বিবিসন রথে গরিয়া চড়ে । কোন কাষ্যে নই কৈলে পতিব্রেত। ধন্ম ॥ 

কিতিবাধ বলে লক্কায় দায় পড়ে ॥ দেবত। হুইয় ভূমি কর হেন কাদ। 

( পৃ" ৩৪/১-৩৪।১)। বানরি করিলে ইছ নাহি কিছু লাজ। 
সপ কেলরি জানিলে মোর সংসর জীবন। 

৬৯। রামায়ণ হন্দরাকাণ্ড। সাপিব তোমারে আমি গুনহ পবন॥ 

রচয়িতা-_কৃত্তিবাস। পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জন । 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । রমনির রূপে নর পাসরে আপন ॥ 

আকার, ১৩৪» ৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৩৪ । দেবে মহাপাপ হয় পরঞা গমনে। 

প্রতি পৃষ্ঠার ১০ পড.ক্তি। অসম্পূর্ণ। জাতি কুলবিচাঁর তার করে কোন [জনে]॥ 

হনুমানের জন্ম-বৃত্তাত্ত হইতে আরম্ভ । ৬১ ছুঃখ সন্বরিয়! তুমি জাহ নিজ ঘরে। 
সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে। মহাবির জন্মাইবে তোমা [ র |উদরে॥ 

পূর্বকথ! কহ তাহা! কর অবধান। শেষ, 

স্বর্গে বিস্তা/ ধরি পুষ্পগন্ধ! ] তার নাম॥ কাপিছে সকল অঙ্গ তোমার তরাসে। 

“তার কন্তা হইপ নামে অঞ্জনা বানরি। কেমনে কহিব কথ মনে নাহি আাইসে ॥ 

বিভ্ভাধরি কন্ত! সেই পরমস্থন্দরি ॥ রূসিয়া বলিছে তবে রাজা লক্কেম্বর। 

অঞ্জনার রূপের কথ বড়ই অন্ভুত। সত্ব কথা কহ মোরে কিছু নাছি ডর॥ 

রূপে আলো! করে জেন পড়িছে বিহ্যুৎ ॥ হস্ুমান বলে যুন দিই পরিচয়। 

মলয়! পর্বতে আছে কেসরির ঘর। সর্যযবংসে অজোধ্যায় রাম মস্থাসয় ॥ 

অঞ্জন লইয়। কেলি করে নিরস্তর ॥ হুজ্জয় রাক্ষস হৈল ভুবনে অজয়। 

ইছণরূপে ধরিতে হুইল মানুসি। ইন্দ জম কুবের জাহারে করে ভয় ॥ 

পর্বত উপরে আছে পরম রূপসি ॥ দেবগনে ধরি সদা করে অপমান । 

চৈত্র মাস প্রবেস জবে বসম্ত সময়। ক্ষিরাসয়নে ছিল! গ্রন্থ ভগবান ॥ 
হেন কালে পবন গেল পর্বত মলয় ॥ কান্দিয়া দেবতাগন কছে তার ঠাই। 
তথায় বসস্ত বায়ু বহিছে পবন। রাক্ষসের হাতে প্রতু আর রক্ষা নাই ॥ 

কামেতে জজ্জর হইল অঞ্জনার মন ॥ দেবগনের ছ:খ দেখি প্রভু নারায়ন । 
সন্ধান না পান পবন কেসরি হুজ্জয়। রাক্ষন নাসিতে জম্ম নহলা আপন ॥ 

পৰন চাহিয়া তার ন! পায় দময় ॥ চারি অংসে জন্ম লয়ে দসরথের ঘরে। 

মলয় বসস্তে হৈল অঞ্জন! ব্যাকুল। লক্ষিন্ূপা নিত ছিল! মিথিলা নগরে ॥ 



১১৩ 

বিবাহ করিয়া রাম গ্রতু নারায়ন। 

ছল করি সত্ব পালিবারে আইলা বন।॥ 

নাঁসিতে রাক্ষসকুল প্রভু গদাধর। 

বাস কৈলা পঞ্চবটির বনের ভিতর ॥ 

াতে ধনূববান সদ সহিতে লক্ষন । 

জার নাম যুনি ভয় করয়ে সমন ॥ 

মুগ মারিবারে বনে গেলা রঘৃবর | 

সিতা চুরি কৈলে তুমি পায়ে সর ঘর ॥ 
দেখাদেখি হইলে জানিতে দসানন | 

এক বানে দেখাইতেন জমের ভুবন ॥ 

বালি রাজা আছিল বানরের অধিপতি । 

যুগ্রিব তাহার ভাই কিন্ধিন্দা বসতি ॥ 

বালি রাজা ষুগ্রীবের রাজ্য নাহি দিল। 

ুগ্রিবের নারি বলে কারিয়া নইল ॥ 
বালির ভয়তে সদা যুগ্রিব আকুল। 

কান্দিয়! ফিরয়ে বনে থায় ফল মূল। 

রিস্তমুখ পর্বতে রহিলা বছ দিন। 
বালির ভয়েতে বসি কান্দে রাত্রিদিন ॥ 

সিতা৷ খুজি ফেরেন রাম সেই তো! কাননে । 

পর্ধত উপরে দেখ! হইল দুই জনে ॥ 

আপনা আপন ছুঃখ কহে ছুই জন। 

মৈত্রতা করিল দোহে হরনিতমন ॥ 

পিতিজ্ঞা করিয়া রাম কহেন যুগ্রিবেরে। 
বালি মারি রাজ্য আমি দিবজে তোমারে ॥ 

৭০ রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 

রচয়িতা কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, 

১৪৪১৮৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৯২। প্রতি 
পৃষ্ঠার ৯ পওক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৪ 

সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্ডিহান, মেদিনীপুর । 

বাঙ্গীলা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

আদি, 

রামায় রামচন্ত্রায় ইত্যাদি শ্লোক। 

ক্ষিরোদ পন্নগ সিজে স্বেত সপ্ত দ্বিপ মাঝে 

গুগুবেসে ছিল। নারায়ন । 

অমরের স্ততি পায় সু্যকুলে পল্প হয়া 

জন্মিল৷ রাবণসংহারন ॥ 

বালক কালের লিল! যজ্ঞ রাখিবারে গেলা 

হরধন্থু ভাঙগী আচস্বিতে। 

থগ্ডিলে জনকতিত রঞ্জিলে জানকিচিত 

ক্রগুর রন্ধিলে স্বর্গপথে ॥ 

পরসিয়া পদরেনু পাদানে মানুদতন্ 

কৃপায় চণ্ডালে কৈলে সথা। 

পিত্রিবাক্যে গেলা বন উদ্ধারিলে কপীগন 

পাপের নাহিক জার লেখা ॥ 

হেন কপী সংহতি বন্ধ কৈলে নদিপতি 
ত্রিভূবনে জয় জয় ঘোষে। 

কপিগন নণ হেতু. সাগরে বান্ধিলে সে 
জলেতে পাসান তর ভাসে ॥ 

মারিয়া অশেষ বৈরি অজোধ্যায় দণুধারি 

বেদবতি নয্যা অনুবল। 

অনাথ জনার বন্ধু কেবল করুনাসিন্ধু 

তুমী প্রভূ সেবকবৎসল॥ 

ধ্যানে কিঞিতি ধ্যান যোগী হৈল। পঞ্চানন 

নারদ বনাতে গুন গায়। 

বরক্ধা আদি জত দেবে উ পদ্দপন্কজ সেবে 

কপীরা পরমপদ পায় ॥ 

ভুয়া পদ অর্থ্য জঙ্ ক্ষাতি গঙ্গা! মহিতল 
ব্রিপথগামিনি নাম ধরি। 

পরলিলে বিন্দু জল ইঞ্ জপ? করতল 

হেলায় সমনভয় তরি ॥ 



বাঙাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

চরনকমল রাগ! তাহাতে মুনাল গ্। 

'হবসীরে মালতির মালে। 
তুয়! কিন্তিল৮ঞা অই বাল্সিকি বাখানে তাই 

প্রসাদে রাখিহ পদতলে ॥ 

পরবর্তী ঝিপ্দীটিও প্রসাদ দাসের 

ভণিতাযুক্ত। তাহার পর,--- 

মঙ্গল রাগ ॥ 

প্রনমহে! রাম দসরণেষ় কুমার। 

লক্ষন কনেষ্ট জার অংশ অবতার।॥ 

জনক নন্দি! নি] সীতা লক্ষ্মী মুর্তিবতি। 

বন্দিব চরণ তার করিয়া ভকতি ॥ 

ভরণ সক্রত্প বন্দো ছুই সহোদর । 

অঞ্জলি করিয়। বন্দো বান্সিকি মুনিবর ॥ 
মহামুনি বান্সিকি বন্দ হাথে করি তাল। 
শ্লোকছন্দে রামায়ন রচিল রসাল ॥ 
অবতার হৈতে ছিল সাটা হাজার বৎসর । 
ভবিম্বতি পুরাঁন কৈল বান্সিকি মুনিবর ॥ 
সে সকল কবিত্ত লোকে বুঝিতে বিসম। 
কিত্তিবাঁস করিল সরস মনোরম ॥ 
ফুলিয়ার মুখটা পণ্ডিত কার্তিবাস। 
জাহ!র প্রসাদে রামায়ন হইল প্রকাস1ফ॥ 

যোড়ছাথে বন্দে হনুমানের চরন । 

হচ্থমান বন্দিয়| গাইব গীঠ রামায়ন ॥ 
আরিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবীর বিভ| | 
রার্ধয হারাইল! রাম অজোধা! আসিয়া! ॥ 
অরন্য১ কাণ্ডে করিলা রাম প্রবেস কাননে । 
অরন্যকাণ্ডে সিত৷ চুরি করিল রাবনে ॥ 
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সর্ব অপচয় । 
[কক্ন্ধ্যাকাণ্ডে মৈত্রলাত কটকসঞ্চয॥ 
সদরাক।ণ্ডে সেতুবণ্দ গীত মনোহর । 
কটক সহিত পার হল্যা রঘুবর ॥ 

১। “অযোধ্যা, হইবে বোধ হয়। 

১১১ 

পাঁচ কাণ্ডে গাইল গিত নানা রসভাব। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত বন্দিয়৷ কীত্তিবাঁস |] 

রঘুবর সুন্দর রাম হে রাম 

নবতর্বাদলন্তাম রাম ॥ 

: স্থনারাঁক10ও গাইল গীত হন্দর কাঠিনি। 
লঙ্কাকাণ্ডে স্থন কটকের হানাহানি ॥ 

বন্দ গেল সাগর কটঞ$ হইল পার। 

দিনে দিনে রাবনের টুটে অহঙ্কার ॥ 

অহঙ্কার টুটে রাজার বাড়ে অভিমান। 

অভিমানে থসিগ হাথের গুয়া পান ॥ 

ফাফর হইল রাবধন পাজা মনে ননে গুনে। 

স্থক সারন দুই চরে ডাক দিয়া আনে ॥ 

তোরে বলি সক সারন মন্ত্রির প্রধান । 

রামের কটক চচ্চিয়া আইস মোর স্াঁন। 

(পৃণ ২২--৩।১) 
অই দেখ লঙ্কেম্বর বদিয়াছেন রদ্ুবর 

নীল কলেবর স্থদোভন। 

অঙ্গদ চাপীছে হাথ বিরাসনে রথুনাথ 
অই দেখ বামেতে লক্ষন ॥ 

স্কগ্রিব দক্ষিনভাগে জান্বুবান রামের আগে 

অই দেখ বির হনুমান। 

কেরি কুমুদ পাসে বসিম়্াছেন হরিসে 

বির সব পর্বত প্রমান ॥ 

মায় মারিচের চাম তাহার উপরে রাম 
অই দেখ হাথেতে কোদণ্ড। 

বিভিষন রামের কাছে নান! মত যুক্ত দিছে 

বুঝিল্যাঙ বান্ক। লণ্ডভণ্ড ॥ ইত্যা্দি। 
(পৃ ৭১) 

ভালুক বানর লর়া সাগরের পার হয়া 

বুহলেন জলনিাধ তিরে। 

রাক্ষস পাল সঙ্ক। কম্পমান হেল লঙ্কা 

দেখিলেক অস্ত্ররিক্ষচরে | 



১১৭ 

ততক্ষনে সাজিল ধাড়ি গদ। টাগী নিল বাড়ি 
বান এড়িল্যাঙ খরসান। 

স্মামি তোর বড়বির রনে নাহি ঠৈল স্থির 

কাটীয়া করিল ছুই খান। 

ভয়/নক হর! মন পালাইল লঙ্গান 

রঘুনাথের হের দোধ মাথা । 

স্থগ্রিব অঙ্গদ বির বিভিষন অস্থির 

অঙ্গদ দেখি! পালা বাথা ॥ ইত্যাদি । 

(পৃ ১৪। ২-৮১৫।১) 

মায়ের বচন স্থনি দসানন বলে বানি 

গুন সর্ধ পা্রমিত্রগন | 

ই তিনতৃবনমাঝে দেব দৈত্য যত আছে 
কারে না ডরায় দদানন ॥ 

আপনার বানবলে ংসার জিনিল হেলে 

চন্দ্র হুর্ধ্যে সন্ক। নাহি করি। 

সে মোরে দেখায় ডর জত বলি নিসাচর 

বানরে বেড়িল তব পুরী॥ 

রাম সে মানুসজাতি তাকে কেন মোর ভিতি 

সীত। কেন সমর্সিব তারে। 

আপনি করিয়া রন বিনাসিব কপীগন 

আরামে পাঠাব ধমপুরে ॥ ইত্যাদি 

(পৃ* ২,।২) 

যোড়ছাথে হম্থমান কর রাজ অবধান 

সর্বাকথা কহি তোমার ঠাঞ্চি। 

আছল্যাঙ দ্বারে দ্বারি কোন জন করিল চুরি 
গদি জানি তোমার দোহাই ॥ 

দ্বারে ছিল্যাঙ একেস্বর মায়! পাতে নিসাচর 

সে কথা কাহুতে তয় করি। 

সঙ্গে ছিল বিভিষন জারে কৈলে অপেক্ষন 

তাহার সন্ধানে হৈল চুরি ॥ 

বসিষ্ঠের রূপ ধরে দও কমগুলু করে 
আমার সমুথে উপনিত। 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

নানা জত্ব কৈল মোরে রাম দেখিবার তরে 

বিভিষন আইল ঝটাত॥ ইত্যাদি 
(পৃ* ১৯৩১) 

সন মুন মহাসয় করি আমি পরিচয় 
প্রথমেতে * 1 ত*। 

কি কথ। অকপটে অন্মিন্থু অঞ্জনাপেটে 

মহাবপি পবন মোর পীতা॥ 
কর তুমী অবধান নাম মোর হনুমান 

স্থগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি । 

বালি সহোদর তার নিল রার্ধ্য অধিকার 

সুর্ধ্যনুত হেল! বড় হুখি ॥ 

বালির পাইয়। ব্রাষ ধামুথে কৈলা বাস 

সে পর্বতে বালি জাতো নারে। 

সাপ দিল একরিসি অতেব নির্ভয়ে বসি 

নিবেদিল তোমার গোচরে ॥ ইত্যাদি 

(পৃ ২২৯।১) 
সোকভরে মন্দোদরি রাবনের পায়ে ধরি 

বিলাপ করএ নানা ভাতি। 

বিসম রামের সরে গেলে প্রত কোথাকারে 
শরীর লোটায় তোমার থিতি ॥ 

তোমার গমন সনি প্রভা হরে দিনমনি 
চন্দ্র নাহি জার নিরোপরি। 

সেই মুণ্ড তুমিতলে শ্রীরামের বান্জালে 
দেখি প্রান ধরিতে না পারি ॥ 

চন্দন তিলক ভাগে সোতে দস কপালে 

তাহে বছে সোনিতের ধার । 

সীরেতে মকুট সোভা নানা জাতি ফুল আভা 

[ক হইল জয়ের হার। 

কেৰ! নিল করনত! হিন ছৈল তর দসা 
ভূমিতে সন কি কারন। 

সোনার পালস্কমাঝে থাকিতে রাক্ষসর়াজে 

নান। পুষ্প তাহে স্থসোভন ॥ ইত্যাদি 

(২৫৭২) 



বাঙ্গাল। প্রাচীন পুধির বিবরণ 

অন্ত, 

চতুর্দিগে হর্ষে করে জয় ভয় রোল। 
নানা বাস্ত বাজে রার্ষেয লোকের গণ্ডগোল ॥ 

গন্ধর্বে গীত গায় নাচে বিদ্াধরি । 

আনন্দে পুষ্নিত রারধ্য অযোধ্যা নগরি ॥ 

স্বর্গে ছুন্দৃভি বাদ্ভ বাজায় দেবগন । 

বসিষ্ট মুনি লক্ষনে করিলা আলিঙ্গন ॥ 

দেয়ান ভাঙ্গীয়া উঠিলা কমললোচন। 
আপন আপন বাসায় গেল৷ সর্বজন ॥ 

স্ুনিতে কৌডুক বড় বাম অবতার। 

ইহা! ত স্ুনিলে নাহি যমের আধকার ॥ 

দস হাজাঁর বৎসর ছিল লোকের গ্িবন। 

জেষ্ট থাকিতে নহে কনেষ্টের মরন ॥ 

ব্রাহ্মন স্থুনিলে পায় ব্রহ্গতত্জ্ঞান। 

বেদবিহিত পায় হয় বিপ্রের প্রধান ॥ 

জার টরিক্র স্থনিলে লোকে পাইব নিস্তার। 

লোক নিস্তারিতে কৈল রাম অবতার ॥ 

ক্ষেত্রি সুনিলে হয় পৃথিবির রাজ! । 

মহারাজ। তইয়! পালয়ে সর্ব্বপ্রজ। ॥ 
বৈশ্ক সুনিলে হয় মহাধনে ধনি। 

লক্ষি অনুগত তাহে হয়েন আপুনি ॥ 

বন্ধ্যা সুনিলে হয় সেই পুরবতি। 
বিধোব! স্থুনিলে হয় পরমমুকতি ॥ 

সধব। স্থুনিলে হয় সোহাকে আগুলি। 
চুর্ববল স্ুনিলে হয় বলে মঙ্াবলি ॥ 

যে বাঞ্ছ। করিয়। মনে যেই জন সুনে । 

সেই বাঞ্ছ পুর্জ হয় রামায়ন শ্রবনে॥ 

মুনির বাক্য মিথ্য। নয় পুর্ন হয় কাম। 
ইহা জানি অহপ্লিসি বল রাম রাম॥ 

সতি শু স্ুনিলে সেই কভু নহে রাণ। 
এত দুরে সাঙ্গ হল পোথ। লঙ্কাকাণ্ড ॥ 

১৫ 

১১৩ 

কৌনল্যানন্ন সেই জানকীজিবন। 
সেই পর্দে মতি অতি করিয়া স্থাপন ॥ 

লিখিলাঙ পোথ। দোন ক্ষেমিবে আমার। 

মনিনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছার ॥ 

রামায়খ_ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃতি বাস । 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 
আকার, ১৩8৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংবা, 

১-১০২) ২৩ সংখ্যক পাতা হছইথানি। প্রতি 

পৃষ্ঠার ১৪ পওক্তি। লিপিকাল, দন ১১৯৫ 

৭১। 

সাল। 

আদি,-_ 

প্রথম লক্কাকাণ্ড অগদেব রায়বার। 

শ্রীরাম লক্ষ্মনেতে মন্ত্রনা কৈল! সার ॥ 

স্গ্রিবে বোলেন শুন বচন আমার । 

মিত। কোন বির পাঠাব লঙ্কা করিতে রায়বার॥ 
স্থগ্রিব বোলেন জাইবেন পবননন্দন। 

তাহা ম্থনি বলিছে তবে বির জান্ুবান ॥ 

রাবণ বলিবে এই বেট। বই বির নাহি আর। 

তেই শে কারণে বেটা আইশে বারেবার॥ 

হুমুমান বলি স্বপ্ন] করিবে রাবণ।. 

রায়বার করিবে অঙ্গদ বাগির ননদন॥ 

অঙ্গন বলিঞা তবে ডাকিল। গদাধর । 

আইল অঙ্গদ বির বিক্রমে বিসাল।॥ 

ধাইঞা গ্রনাম করিল গিঞা। রামের চরণে । 

কোন আজ্ঞা কর প্রভু রাঁম নারায়ণে ॥ 
শ্রীরাম বোলেন আইশো বাছ। বালির নন্দন। 

তুমি গিঞ্। ভচ্চিঅ। ত আইসে। গা। রাবপ ॥ 
অ।মার আরতি জাম লঙ্কার ভিতরে। 

মোর সিতা। হুবিলে পাপিষ্ঠ লক্ষেশ্বরে ॥ 



১১৪ 

অভয় মানিঞ্া। আইলাম সাগরের জলে। 

শেই সাগর পার হৈলাম বড় পুন্তফলে ॥ 
এবে কোন বির তার করিবে নিস্তার । 

কাটিঞ। ফেলিৰ তার দশ মুড কর॥ 
তুমি জে অঙ্গদ হয় বুদ্ধে বৃহস্পতি । 

লঙ্কাতে দিলাম তোরে প্রথম আরথি ॥ 

মধ্য, _ 

ধন্ত মাল্যানি বোলে পুত্র করিঞ্া কোলে 

রাবগ র।জার গাটেখরি | 

গুরে পুত্র অতিকার তোরে জুদ্ধ ন! জুয়া 

বিষু। আইলা! রমরাপ ধরি ॥ 

তোর পিতা অবোধা না সুনে কাহার কথা 

পাপবুদ্ধে হরে পরনারি।১ 

হত্তি দিংহের আগে জুদ্ধকরে ছাগ বাধে 

নাছি দেখি নাহি স্থুনি কানে। 

কুস্তকর ছুর্ জম জারে করে ভয় 

শে পড়িল রদঘুনাথের বাগে ॥ 

সপনে দেখিল আমি লক্ণবানে মৈলে তুমি 

বের্থ নহে আমার সপন। 

সাত পাঁচ পুত্র নাই তুমি মাত্র মোর ঠাই 
প্রান রাখ স্থুনহ বচন ॥ ইত্যাদি 

( পৃ* ২৪।১--২) 

সিতাসিরে দিএ] ছুই হাত কোথা গেল। রঘুনাথ 
আমারে করিঞ! অনাথিনি । 

বড় আমার ছিল সাদ এবে হল পরমা 
আমি এবে হৈলাম একাকিনী॥ 

খাট পাট সিংহাসন তাথে তোমার সয়ন 

এখন কেনে লোটায় ভূমিতলে। 

বিস বরিলন হল ছুই ভাইএর গ্রাণ গেল 

ঝড় দুঃখ আমার কপালে ॥ 

১। এইখানে ছই পুঙক্কি ছাড় হইয়াছে মনে হয়! 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

বিধি সঙ্গে বাদ ছিল রামধন কাড়ি নিল 

মার আমার হবে কোন গতি । 

ধুলা এ ধোশর গা মুখেতে নাহিক র৷ 

নিশব হইল! ছুই ভাই।। 

আরে নিদারুণ বিধি হারাইলাম গুনিধি 
আমার কপালে ছিল এই। 

মাতা পিতা কেহে। নাঞ্ী নাই সহোদর ভাই 

আরম আর জাব কার কাছে। 

ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর মিনতী করি 

মোর ভাগে কত হুঃথখ আছে ॥ 

জদদি আজ্ঞা দেহ তুমি বিশ থাঞা! মরি আমি 

এই দণ্ডে জাই রামের পাশ। 

গিতার করুনা সনি ফাটিছে পাশানথানি 

নাছাড়ি রচিলা কিতাঁবাশ |1%| 

( পৃ* ৩৪।১--২ ) 

দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তুতি করে লঙ্ষেশ্বর 

তুমি রাম শাক্ষাত নারারণ। 

ইন্দ্র বরণ জম  জিনিল আমি ব্রিতৃবধ 
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন ॥ 

তুমি নিলা মৃর্ত, সর চমকিত কলেবর 
ব্রাসে ফেললাম ধন্ুর্বাণ। 

নিশ্চয় হৈল মরণ শাক্ষাতে আইল! জম 
রামরূপ মনে করি ধ্যান॥। 

মুদি কুড়ি নয়ন রাম জপে রাবণ 

পুলকে পুগ্ধিত ছৈল অঙ্ক ॥ ইত্যাদি। 

( পৃ" ৮২১) 
ঙি 

কান্দে রানিগণ দিঞ। আলিঙ্গন 

কান্দে মন্দোদরি সতী । 

এ রূপ জৌবণ সব অকারণ 

তোমা বিনে পাই গতি ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

গুন প্রাণেম্বর দেহ ত উত্তর 
প্রাণ পোড়ে মুখ ঢাঞা1।১ 

দেবতার নারি স্ব্গবিদ্যাধরি 

সে কারণে কৈলা বিভা ॥ 

সকল আপণ নহিল রাজণ 

কানে মুধে দিঞা মুখ। 

₹1 নাথ বলি কান্দে ভূজে ভূজ বান্ধে 

দেখিঞা বিদরে বুক ॥ 

কোন নারি বোলে দেহ প্রভু কোলে 

কেছে! করে হাহাকর্ণর; 
করি ম্মঙরন জালি ছতাশন 

জাইব সঙ্গে তোমার || ইত্যাদি 

( পৃ" ৮৩২) 

অন্ত,__ 

হনুমান দেখি সিতা হাথে নিল! হার। 

হারের মুল্য দিতে নাঞ্ী জগত সংসার ॥ 

রত্বমুল্য২ হার সেই অমুল্য পাথর। 

হার দেখি বানর সব হুইল ফাফর ॥ 

বানরগন বোলে কাকে হবে সম্মান। 

কোন বির পহ্থিবেক সিত। দেবির দান ॥ 

রামের মোন বুঝি সিতা হইল লর্জিত। 

হাথে হার করিঞা৷ সিতা হইল। রামের ভিত ॥ 

মিতার মুখ দেখি রাম রাজ হাসে। 

হার দেও সিতা জাহাকে মোন আসে ॥ 

বলে সিংহ বির বুকে বৃহস্পতি । 

তার প্রদাদে আমি পাইলাঙ এবাছতি ॥ 
পাত্র মধ্যেত পান্র বিরমধ্যে বির । 

সর্বময় মন্ত্র বির বুদ্ধে গভির ॥ 
জোড়হাথে আগাইলা বির হনুমান। 

বন্ছমূলা হার িতা হনুকে দলা দান॥ 

১। এইখানে খা(নকট। ছাড় পড়িরাছে। 

২। রযময়' হইবে। 

১৫ 

হনুমানের গলে দিল! বছমূল্য হার। 

রাঁমনাম ন। দেখিঞ। ভাবেন আপার ॥ 

হাথে করি হার বির ফেলাইল৷ জলে । 

আসিঞ প্রনাম কল! রামপদতলে ॥ 

রাম বোলেন মুন পবননন্দন। 

কোথা এ রাখিল! হার কহুত কারন॥ 

সুনিঞ। রামের কথ। বির হনুমান। 

হারমধ্যে নাই প্রভু তোমার এক নাম ॥ 

হনুমান মুখে স্থনি এতেক বচন। 

হঞ্চমানের গলে ধরি রাম দিলা! আলিঙ্গন ॥ 

নানা রত্ব দন রাম দিলা পৌরক্কার। 
বানরেত সন্ন কৈলা রামের ভাঙার ॥ 

জোড়হাথে বর মাগে বির হনুমান । 

দেব দানব গন্ধবর্ব রাক্ষস বিদামান ॥ 

তোমার গুণ প্রকাস হইবে এইখানে। 
অনাহুত গতি মোর হবে সেইখানে ॥ 

সন্ধ্যা ভঙ্গ হইলে প্রভূ না ভাবিহ রোস। 
বিহান রামায়ন পড়ে তার এই* দোস॥ 

দন দণ্ড পরে তোমার গুণ ণেবি। 

রে'গ পিড়া ন। হইবে হবে চিরঞ্জিবি || 

জাবত পর্বত থাকিবে সাগরের পানি। 

চন্দ্র হুর্ধ্য জাবত থাকিবে দিবস রজনি ॥ 

ভুবরাজ হবেক সর্ব ভোগে তুমি। 

রোগ সোক নহিবেক বলিলাঙ আমি ॥ 

হ্ছমানকে বর দিলা সিতা ঠাকুরানি। 

নানা ভোগ তোমার আসিবে আপুনি ॥ 

জথ। তথ! থাকিবেক হইবে নিরগি। 

দেবতায় তোমাকে জোগাবে উপভোগ ॥ 

সভ। তুষ্ট করেন রাম ধন দিএঞ! দানে। 
নভ। করি বৈসেন রাম দেব অধিষ্টানে ॥ 

৬। যেই বা 'জেই' হইবে। 
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সভ। করি রামচন্ত্র করিল! দিয়ান। 

চতুর্দিগের মুনি আইলা করিতে কল্যান ॥ 

কিতীবাস পণ্ডিতের অমুতের ভাণ্ড। 
এত হরে মমাপ্ত হইল! লঙ্কাকাড ॥ 

র।নায়ণ-- লাকা । 

রচক্সিতা-কৃত্তিবাস। 

ণ২। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলপোট কাগজ। আকার 

১৪৮৫ ইঞ্চি। পত্রপংখ্য। ১১-৫২) ৬৯-১১৮, 

১৬৩-২০৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পডংজি। 

পিপিকাল, সন ১২১৯ সাল। থগ্ডিত। 

আরন্ত, - 

সিংহবাহনে আইল! দেবি ৩ পার্কতি ॥ 
আইলে দেবতাগন বসিল! শারি শারি। 

গন্ধর্ব গিত গায় নাচে বিস্তাধরি ॥ 

সভা মর্ধে ভগবতি বসিলে এক ভিতে। 

ক্রধ করি গেল৷ গৌরি মহাদেবের ভিতে ॥ 

ভাঙঈড় উন্মত সিব বেড়াও সযাণে। 

কোন গুনে পুজি তোমায় লঙ্কার রাবনে ॥ 

ধ জনে মজিল কনক লঙ্কাপুরি। 

কেমনে কারনে তুমি আছ অধিকারি ॥ 

আপনার হাথে রাবন আপনি কাটে মাথ|। 

হেন সেবকে তোমার তিলেক নাহি ব্যথ ॥ 

রাবন হেন সেবকেরে তোমার ন।ঠি দয়! । 

যার কোন জন তোমার না লৈবে পদছায়! ॥ 

এত জদি মহাদেবেরে বলিল! পারবতি । 

পার্কতির বচনে কুপিল1 পষুপতি॥ 

বাম! জাতি স্ত্রি তোমার কারে নাহি সন্ধা । 

আপনি জুদ্ধ করিয়! রাখ কনকপুরি লঙ্কা ॥ 

তপ করিয়া মৈণ রাবন দস হাজার বংসর। 

অমর হুইতে ব্রঙ্গ! নাহি দিল বর। 

বাঙ্গাল? প্রাচীন পুধির বিবরণ 

মধ্য। -- 

বারমাদিয়া কল ছিল সুগৃবের পাষে। 

গ্রসাদ দিল নুগ্রিব রাজ। জতে। মোনে আইষে॥ 

পাক] ডালিম দিল বিদারিত সান্ধি। 
বাওন নারিকেল দিল আসি হাজার কান্দি। 

হাড়ি! হাড়িয়! তাল দিল খাইতে মধুর। 
অমৃত সমান দিল ক্ষির থাডভুর | 

নিরংশ আসর দিল থাইতে রসাল। 

ব্ঘিত প্রমান কোষ দিল হাজার কাঠাল॥ 

নান! বন্ধে ফল দিল পিগল বনে রাঙা । 

মধুপান কগিতে দিল আমি হাজার ডো! ॥ 

সেই সব ভোঙ্গার কি কহিব বাখান। 

পচিশের বন্দো জেন ঘর একথান ॥ 

রাজ প্রসাদ জত রাঙ্জার ঠাঞ্ পায়। 

তিন লক্ষ বানরে অঙ্গদের বোঝ। বয় ॥ 

পরামানিক বানর পাইয়া কত করে দান। 

কতো দিয়া বির বোঝারূদ করিল সম্মান ॥ 

আপন থানান্ন গেল বির দক্ষিন ছুয়ার। 

কিত্িবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার ॥ 

(পৃ২১।১-২) 

অঙগদে দেখিগ বির ইন্দ্রজিত রোষে। 

গালাগলি পাড়ে এখন জত মনে আইসে॥ 

আমায় বাপকে গালি দিয়া পালাইলে ডরে। 

তোর মা সঙ্গি করিল জিয়ন্ত ভাতারে ॥ র 

বাপ মরিলে তোর মাকে নিল আনে। 

ধিক ধিক বানর! তোর ধিক জিবনে | 

জার কারনে মৈণ তোর বাপ বানররাজ। | 
গ্রানে উঠায় করিষ তার কাজ ॥ 

অন] কত মারিণ র'ম আগার গ্যায়াতি। 
সহিতে ন! পরি আমি ক্ষেত্িজাতি || 

(পৃ ২৩২ ) 



বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রথ আইল রমনাঝে সোনার সহশ্র ঘণ্টা বাজে 
নান! সঙ্ধে দেবের বাজন। 

সোনার চাক! চারি ভিতে রথ আইল আচন্িতে 

পুলকিত সকল রানরগন ॥ 

সোনার পুতলি চারি কোনে রথ আইল মধ্যস্থুলে 
চারি ভিতে সোনার চাড়া । 

রথথান সোনার চাঁক। সোনার থামে দিয়া ঢাক] 

পবনবেগে গতি রুষ্ট ঘোড়া ॥। 

জখথন এড়ে ঘোড়ার বাগে কেহ নাহি পায় লাগে 

ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়ালি। 

শ্র্গে হইতে যাইল রথ আগুলিয়া রহে পথ 

মেঘে জেন পড়িছে বিজলি ॥ 

(পূণ ১৬৪২) 

জয় জয় জয় রঘুনাথে। 

দেব হরিসে 

পড়িছে রামের মাথে॥ 

বধিয়া বৈরি প্রচণ্ড রাম নাচেন কোদণ্ড 

আনন্দে নাচেন প্রভু রাম। 

জতেক দেেবতাগন করে পুষ্প বরিসন 

এতো! দিনে পাইল পরিস্রাণ ॥ 

ফুল বরিসে 

সঙ্থ ঘণ্টা সর্গে বাদে আনন দেবোতা নাচে 

গন্ধর্ধবে গিত নাটন। 

জতেক অপছর! হাতে লইয়া অথদরা 

পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥ 

(পৃ* ১৭২১) 

রামের নিকট অঞ্জনার বিরুদ্ধে হনুমানের 

অন্ষে।? প্রবন্ধটি কচিৎ কোন পুথিতে পাওয়া 

যায়। উহ এইকপ, - 

অকারনে তোরে আমি গর্ভেতে ধরিস্ু। 
মঞ্জনাপুত্র ভূমি নায় জার হস্ু॥ 

কছিলে সিতার কথ! হরিল রাবন। 

ধিক থাকুক জানকির বেখায় জিবন॥ 

বিস্তর ছুঃখ পাইয়। ব।ম বধিলে লঙ্ষেশ্বরে। 

রাম হইয়া ভুর্ঘা করেন ধিক থাকুক লক্ষ্মনেরে॥ 

জাহার বানের মুখে নিকলে আনল । 

এক বানে বধিতে নারিলে রাবন মহাবল ॥ 

স্ুনিঞা রামের নিন! কিছু নাহি বলে। 

হনুমানের 'অঙ্গ ভেজে নয়ানের জলে ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে হন্থু করিল গমন। 

রঘুনাথের আগে গিয়া দিল দরদন ॥ 

রাম বলে হনুমান কান্দো কি কারনে। 

হনুমান কান্ো ফেনে কহ বিবরনে ॥ 

হু উঠিয়। বলে রাম নিবেদন করি। 

তোমায় মন্দ বলিয়৷ গালি দিল ত বানরি॥ 

আজ্ঞা কর রাম উঠার লইব জিবন। 

রাম বলেন স্থির হয় পবনননান ॥ 

হেন কথ মুখে বাপু না বল কখন। 

কেন গাপি দিল তার জানি বিবরন ॥ 

এ কথ! বলিয়৷ রাম করিল উঠানি। 

মলগ পর্বতে গেল! রাম রঘুমনি ॥ 

বসিয়াছে অঞ্জন! গ্রগাণ্ডশ্বরির | 

অঞ্জনারে দেখিরা ত্রাস পাইল! রঘুবির ॥ 

রামকে দেখিয়া অঞ্জনা করিল। গ্রনাম। 

রাম বলে তোমার পু[ব্র] বির হনুমান ॥ 

সার্থক পুত্র তুমি ধরোছ উদরে। 

এমত বির আমি না দেখি সংসারে ॥. 

রাম বলেন অঞ্জনা কহি তোমার স্থানে । 

কেন মোরে গালি দিলে কিসের কারনে ॥ 

অঞ্জন! বপেআরে মরন হন্সমান। 

মাএর ৫ 

ইন্ছু বকে 

রামচন্দ্র 
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বানরি বলে তবে নুন নারায়ন । 

জে লাগিয়! গালি দিলাম সুন বিবরোন ॥ 

আপনে রাম তুমি বিষু অবতার । 

তবে কেনে এত ঢঃখ পাইলে আপার ॥ 

কোপদিষ্টে রাবনে চাহিতে রথুনাথে। 

সবাক্ধবে রাবন তবে হইতে নিপাতে ॥ ইতাদি 

( পৃ ১৮৮1১-২) 

শেষ১-- ্ ৃ 

[কুবের] বলেন রথ তোরে নিলেক রাবনে। 

রথের উপর পুত্রবধূ কর্যাছে গমনে ॥ 

রাম করিল অবতার। 

রামের সেবা! করিলে রথ তোমার উদ্ধার ॥ 

জখন রঘুনাথ করিবেন সর্গ আরহন। 

তখন] তুমি আমার ঠাঞ্ী করি গমন॥ 

চলিল রথথান কুবিরের আদেষে। 

গেল আইল রথথান চক্ষের নিমিষে ॥ 

কুবিরের আজ্ঞায় রথ করিল আগুসার। 

শ্রীরামের স্থানে রথ আইল পুনুর্বার ॥ 

কুবিরের কথ! লা জোড় করি হাথ । 

স্ুনিঞ হাসেন রাম রঘুবংষের নাথ ।। 

দৈবের নির্বন্ধ কত না জায় খণ্ডন। 

এঁ রথে পিতা পুত্রে হইবেক রন ॥ 
অন্তরিক্ষে রহে রথ রামের আদেসে। 

আজ্ঞ। হইলে আইশে জায় চক্ষের নিমিষে ॥ 

শ্ীরামের আগে রথ রইল অজধ্যায়। 

নিরবধি রদদুনাথের চন্দ্রমুখ চাঁয়। 
একেতে। রামের গুনে কি দিব তুলনা । 

হাজার১গুনে পাধান মানবি কাষ্ট হল সোন]॥ 

কিও্িবাধ রচিল গিত অমৃতের ভাগ । 

এত ছুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥ 

দর নঃ 

১1 “জাহার' হইতে 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

এই অবধি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইল । 

অতঃপর শেষকাণ্ডে উত্তর] রহিল ॥ 

কিত্তিবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন। 

শ্রীপামের পিরিতে হরি বল সর্বজন ॥ 

৭৩। রামায়ণ লঙ্কাকাণগ্ড। 
রচায়তা-_কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল। তুপোট কাগজ । 

আকার, ১৪ %৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-২৪০। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পডঙ্ক্তি। লিপিকাল, 

সন ১২৫৯ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, 

মেদিনীপুর । 

আরম, 

রামং লক্ষ্ণপুর্ববজং ইত্য।দি__ 
বান্ধ। গেল শিন্ধু রামচন্ত্র হইল! পার। 

বানরে ঘেরিল গিয়। লক্ক!র ছুয়ার ॥ 

ফ1ফর হইয়া! রাবন ভাবে মনে মনে। 
যুক শারন পাত্রে রাজা! ডাক দিয়া আনে ॥ 
যুক শারন বলি তোর! মন্ত্রির প্রধান। 

বানর কটক চচ্য। আইশ্য শাবধান ॥ 

গাছ পাথরে বান্ধ! গেল শাগর গন্তির। 

[ভুবনে হেন কল্ম করে কোন বির ॥ 

রাম লক্ষন বিভিশন যুগ্রিব নৃপতি। 

ভাল মতে জানি আহশ্য জত শেনাপতি ॥ 

কে একে জানিবে কাহার কত বল, 

কটকের বল বুদ্ধি বুঝিবে শকল।॥ 

বল বুদ্ধি বিক্রম জার জতেক মন্ত্রন1। 

কোনবানে কোন বির দিয় আছে থান। ॥ 

কেবা কোন অস্ত্র ধরে কার কি বাশনা। 

আচথিতে আশি পাছে রনে দেয় হান! ॥ 

রাজার কাছে রাজপাত্র কোন জনা থাকে। 

বিচার করিয়৷ মনে দেখিবি শভাকে | 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রাঞজার চরন চর বন্দিলেন মাথে। 

রাজার আদেশে জান কটক দেখিতে ॥ 

মধ্য, 
মুক শারন দুই চর ত্রাশে ক।পে থরহর 

বানরে বেড়িল জল স্থল। 

দুর্জয় শমর ধির প্রতাপে প্রচণ্ড বির 

পদভরে মহি টউলবল ॥ 

যুন রাজ। লঙ্কেশ্বর আমরা তোমার চর 

মিথ্যা বাক্য কভু নাহি বলি। 

জে দেখি রামের বান কার নাহি পরিত্রান 
লঙ্কায় পড়িল আখথালি ॥ 

বশি আছেন রঘুনাথ অঙ্গদ চাঁপিছে হাথ 

ষুগ্রিবের উরূপএ শিরে। 

শ্ীরামের চরন চাঁপিছেন গুই জন 

কেশরি আর হনুমান বিরে ॥ ইত্যাদি। 
(পৃ 81১7২) 

মায়ামুণ্ড করি কোরে কান্দে শিত। উর্চশ্বরে 

তুগগম শাগর হইলা৷ পার। 
জে মৈত্র শঙ্গে আইলে শেহ ত ছাড়িয়া গেল 

অভাগিনির নহিল উদ্ধার ॥ 

হরি হরি কেবা কার শত্ত পক্ষ আপনার 

প্রান দিব গরল তৃথিয়৷। 

অগ্নিকে নাহিক ডর কঠোরি করিব ভর 

কান্দে শিতা মুচ্ছিত হুইয়!। 

ছরন্ত দেবের গতি বিদেশে হারালাম পাত 
ভাই বন্ধু কেছে। কার নয়। 

শম্পদের ভাগি বটে জখন পরান ছুটে 

মিত্যুকালে কেহ নাহি রয় ॥ ইত্যাদি। 
( পৃ* ১৬1১-২) 

বুড়ির] বচন জদদি হইল অবশান। 
রনের শন্দি পেয়্যা বলে বুড়। মাল/বান ॥ 

শাত তাল গাছ রাম বিদ্ধে একমরে। 

চৌদ্দ হাঁজার রাক্ষশ জীর এক বানে মরে॥ 

১১৯ 

বাহুবলে মারিলা! রাম বালি জে বানর। 

জার তেজে বান্দা গেল অলংঘ্য শাগর ॥ 

রামের বিক্রম যুনি রাক্ষণ তরাশি। 

তুমি জত বিক্রম কর শভে হিন বাশী ॥ 

অহঙ্কার না করিহ তোরে বলি হিত। 

বিপরিত অমঙ্গল দেখি নিতি নিত॥ 

ঘোড়ার পেটে গাদ। জর্ম্দে নেউলে ইন্ুর । 

হস্তিতে বিরাল হয় যুকরে কুকুর ॥ 

মাতঙ্গ ছাড়িল দান। অশ্ব ছাড়ে থাশ। 

কন্দনের ধারাতে তিতিল ছুই পাশ॥ 

আহ্বার করিতে তার! জ্দি করে শাদ। 

অল্প আহার কৈলে গুল! গুল। নাদ ॥ 

স্থকুনি গিধিনি জত ডাকে পেঁচা পাঁখি। 

রার্তষোগে নিদ্রা গেলে ছাঃ]সপন দেখি ॥ 

প্রিতি দ্বারে উদী পাড়ে কাল এক বুড়ি। 

বিপরিত হাসি ভূমে জায় গড়াগড়ি ॥ 

মিনি ঝড়ে বিক্ষ পড়ে শহিতে নারে খর। | 

গগন হইতে পড়ে রকতের ধারা ॥ 

মহাসব্ধ করি উঠে সাগরের পানি। 

এ শব লক্ষনে রাজ। বৈরি নাই জিনি ॥ 

বির্ূপাক্ষ বলে বুড়। মনের পরিতাপে। 

তগ্ত তৈলে জল হেন রাধন হেন কোপে ॥ 

( পৃ" ১৯।২-২০১) 

গুছে রাজা লক্ষেত্বর তুমি কার কোঙর 

হয়্যা আইলে শ্রীরামের চর। 

কহ আমি মহাবির ডাক ছাড় গভির 

কিব! নাম ধরিশ বানর ॥ 

আমার নাম অঙ্গদ ধুন ওরে রাক্ষম 

ঘন ঘন পাশর আপন!। 

বালি নামে যেই জন আমি তার নদান 

জার হাথে পেলে বিড়ম্বন! ॥ 



১২৬ 

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন মাপন পর 

তোর ভাইকে রাম কৈল মিত । 

শ্রীরামের আজাকাঁর দিগতারে লঙ্কাপুরি 

বিভিসনে করিয়। পুজিত ॥ 

রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ 

বিদিত হইব কালি তোরে। 

এক বানে তোরে মারি পাটাহব জমপুরি 

কার বাপে কি করিতে পারে ॥ 

(পৃৎ ৩১।১) 
শিত৷ রথের উপরে চড় জেখানে শ্রীরাম পড়ি 

কালো শিতা মু্ছিত হইয়া। 

পুরূশ পরেশ তুমি অবল] জুবতি আম 

মড়: হয়্যা রহিলান পড়িয়া ॥ 

তালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ 

গলিয়৷ গলিয় পড়ে হিয়া । 

তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ত্বত ঢালি 

অন্তরেতে উঠিল জলিয়া॥ 
রামের বদন দেখি কান্দে শিত৷ চক্্রমুখি 

এ রূপ জৌবনে দিলে হুথ। 

দাড়িথ্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন 

তেমত বিদরে মোর বুক ॥ ইত্যাদি 

(পৃ" ৪৭১) 

অতিক! লক্ষনে রন দেখি চিত্তে দেবগন 

শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে । 

দেব দানব কিন্নুর গন্ধর্ববাদি বিদ্য।ধর 

সূর্য্য দেখে গগনমণ্ডলে ॥ 

অতিকা জে মহারথি ভয় পাইণ ক্ষিতিপতি 

মহাবির রনেতে -প্রচঙড। 

অক্ষয় শন্জান লক্ষন বিরের বান 
কাটায়! করিল খণ্ড খণ্ড ॥ 

লক্ষন বলেন বির রনে কত যুগ্ির 

ধার্মিক বলিয়া তোমার নাম। 

' তৃমি শভাকার প্রান 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 

আমি জুঝি ভূমিতলে তুমি রথের উপয়ে 

তেই তোরে বিধি হইল! বাম॥ 

আতিক বলে লক্ষন যুন মোর বচন 

ধর্ম কি অধন্শ তবজ্ঞান। 

রাম ধিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি 

বৈরি বল হইতে পারে প্রান ॥ 

অতকা কৈল জোড়হাত যুন হে জানকি নাথ 

বনে শাক্ষি হয় নারায়নে। 

আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন 

অস্ত্র বাটা দেহ ত আপনে ॥ 
তুমি জান শব কর্খু তৈলক্ষ্য উর্জজল ধর্ম 

ধর্ম বিনে অন্ত নাহি গতি । 

গোলোকের ভগবান 

ইত্যারদি-- 
পু (পৃ ৯৩১) 

বিরবান রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে 

নিবেদন করি শভাতলে। 

দেবগনে স্ততি করি ছাঁড়ান গোলোকপুরি 

মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে ॥ 

বিশ্বামিত্র মহাধিশি  অজোধ্যা নগরে আশি 

তোমায় মাগিল নিপবরে। 

রাজার ঠাঞ্চি তোমা পেয়ে চিত্তে আননিত হয়া 

নয়া গেল মিথিলা নগরে ॥ ইত্যাদি 

রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি ॥ 

(পৃ. ১৭৪১) 
রাম জুড়িলেন মিত্বন্বর কাপে রাবন খরহর 

ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান। 

কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকাঁরি 

ঝামচন্ত্রে করএ ধিয়ান ॥ 

দশ মুণ্ড কুড়ি বর স্তব করে লক্ষেখখর 

তূমি শে শাক্ষাত নারায়ম। 
কুবের বর্ধন জম জিনিলাম জিভূবন 

তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥ ইত্যাদি 
( পৃ" ২০৪।১) 



বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

শেষ. 

রাঘবের ধর্ম দ্বি্ন দুস্থিতের দান। 

দি সভাকার রাম পুরিল! শম্মান ॥ 

রামচন্দ্র করিলেন শভার পুরস্ক1র। 

জোড়চাথে স্ততি করে পবনকোঙর ॥ 

লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর। 

শত্রঘন শ্তাম অঙ্গে চলায় চামর॥ 

অহর্লিশি প্রজাগন নিরথএ আশি । 

অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি ॥ 

ঘুচিল দুখির হখ রাম আগোমনে। 

আনন্দে ভাশিল সব পণ্ড পক্ষগনে ॥ 

যুস্ক পুষ্প বৃক্ষে ফুটাল নান| ফুল। 

মধুপানে মকরন্া১ হইল অনুকুল ২ 
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত। 

সদাই আসিয়! কহেন পুরানসঙ্গিত ॥ 
অপছছরি কিন্নরি মগ্ন সদ নির্ভগিতে। 

আনন্দ উছছ'ব সদা হয় অজোধ্যাতে ॥ 
-হইল অজোধ্যাপুরি বৈক সমান ॥ 

কিএ্বিবাস ঠকল লঙ্কাকাও সমাধান ॥ 

৭8 রামায়ণ--লঙ্কাকাণ্ড। 

রচয়িতা--কৃতিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল তুলোট কাগজ। 
আকার, ১৪ ১৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ১৭ পঙ্ড.ক্ি। অসম্পূর্ণ । 
আরম্ভ 

রামায় রামচন্জ্রায় ইত্যাদি। 

সাতকাগ্ড পৌথা গাই রামায়ন ভিতর ।৩ 

হন্দরাঝাগ্ডের গিত স্থনিতে কাহিনি । 

লঙ্কাকাণ্ডে মুন সকল বিরের হানাহানি । 

১। 'মধুকর' হইযে। ২। 'আকুল' হুইবে। 

৩। ইহার পরেন পঙ.কিটি ছাড় হইয়াছে। 
০. 

১২১ 

বন্দ গেল সাগর কটক হৈল পাঁর। 
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার ॥ 
চিন্তিত রাবন রাজ! গুনে মনে মনে। 

ডাক দিঞ1] অনে চর মক সারনে।॥ 

রাজআজ্ঞ! পাইঞ! তখন সু সারন নড়ে। 

রাজবাবহথারে চর দণ্ডবং করে।॥ 

আইল আইস স্থুক সারন চরের প্রধান। 

রামের কটক চীনিএ॥। আঈস সাবধান ॥ 

গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গস্ভর। 

ত্রিভৃবনে হেন কর্ম করে কোন বির॥ 

বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা। 

ভালমতে চচ্চিঞ1 আই সজনে জনা ॥ 

রাম লক্ষন চচ্চিহ সুগ্রিব বিভসনের মতি । 

ভাল মতে চচ্চিহ সভে আছে কতি কতি। 

রামের আগে থাকে পাত্র কোন জন|। 

কোনখানে বানর লঞ্চ! করএ মন্ত্রনা ॥ 

কোনখ+নে থাকে বানর কোথা থায় পানি। 

লঙ্কা চাপিঞ1! কবে করিবেক উঠানি॥ 

রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে। 

রাজাকে প্রনাম করি চলিল। হরিসে ॥ 

মধ্য, 

হন রাজ! লক্ষেম্বর আমীত তোমার উয় 

মন্ত্রনা করিএ উচিত। 
বৈরি রাম মহাঁসর লঙ্কার দেখি সংসয় 

রাখিতে নারিবে কোন জনে ॥ 

দেব দান গন্ধর্বব আমী কটক চিনি সর্ব 

আমাকে না চিনে কোন জন। 

বিসম বানরগোলা করএ কটকে খেলা 

দেখিতে মুচ্ছিত হয় ততক্ষনে । 

দেখিঞা। রামের রূপ চিস্তিতে'বিদ্বরে বুক 

দেখিল রাম বিষু অবতার। ইত্যাদি 

| ( পৃ" ৮১) 



১২২ 

রাত্রি পোহাইতে জখন আছে [ ডগ ] ডেড়। 

হেন সময়ে লঙ্কাপুরির চতুদ্দিগে বেড় ॥ 

কনকপুরিতে নিদ্র। জার কার নাই সাড়া। 

গায় গাদ বানর উঠিল জেন সার পিপিড়া ॥ 

আগে মহিন্ত্র দিবিধ উঠিল বানর এক চোটে। 

লঙ্কান বাহিরে জে ছিল তাহার ঘর লুটে ॥ 
উর্তরের সেনাপতি উঠে সতবলি। 

সাগরের ঢেউ জেন কটকের কলকলি॥ 

স্থসেন বৈস্ত লঙ্কা বেড়ে রাজার সমর । 

চ্ হস্থির মুণ্ড মুটকিতে করে চুর ॥ 
বিসম তন্নুক ভাই নঞা কুড়া কুড়া। 
তাহার পাছ লঙ্কা বেড়ে জান্বুবান বুড়া ॥ 

অজ বানর বেড়ে বালির ননদান। 

জাহার বোলে উঠে বৈসে সকল বানরগন ॥ 

তার পাছে লঙ্ক! বেড়ে রাক্ষস বিভিসন। 

বিস্তর সন্ত নহে তার! সভে পঞ্চ জন॥ 

হনুমান বেড়ে লঙ্কা বানরে বাখানী। 

জার ভএ লঙ্কার লোক ন৷ থায় অন্ন পানি ॥ 

বাষে সুগ্রীব রামের দক্ষিনে সহদ র। 
লঙ্কায় উঠিল রাম তৈলক্ষমুন্দর ॥ 

(পৃ ১৩1২-১৪।১ ) 

রমে আইল! রাবন লইঞ্চ! কুমারগন 
রাক্ষস সব করিঞা সাজন। 

চড়িঞ। বিচিত্র রথে আইলা রামের অগ্রতে 
চমকিত দেখি বানপ্নগন॥ 

রাম বামহাথে গাঙ্ডিব করি ডাকেন মৈত্র মৈত্র করি 

স্থন মিতা বিভিসন রাক্ষস । 

অন্ধকার চতুর্ভিত সূর্য্য নহে প্রকাসিত 
রনগ্ছলে আইএ! কোন জন ॥ 

বিভিসন বোলেন রাম রথ দেখি অন্থপাঁম 

নবঙও্ ধরে দেবগন ॥ 

(পৃ* ৪৬।১) 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 

রনে পড়িল! মেঘনাদ হৈল এত পরমা 

জেই পুত্রে জিনে পুরন্দর। 

নর বানরের বানে হেন পুত্র মরে রনে 

কেমতে ও জিবেক লঙ্ষকেম্বর ॥ 

রাৰন কুড়িহাংথ মারে তালি লোটাঞা বেড়ায় বলি 

হাহাকার করে দস মুখে। 
কুড়ি নয়ানের জল করে জেন ছল ছল 

কান্দে রাজ পুত্রসোক হথে ॥ 

ইন্ত্রজোঁম বনি করে এ্রাবতের পৃষ্টে চড়ে 

দেবগন জাছাকে বিস্বিত। 

পুত্র নাগফাঁস জানে বন্দি করে দেবগনে 

ইন্দ্র জিনি নাম ইন্দ্রজিত ॥ 

রাবন ক্ষেনে ক্ষেনে মোহ জার ক্ষেনে চেতন পার 

কানে রাজ! এড়িঞা নিশ্বাস । 

সরম্বতির চরন করিঞ। বন্দন 

লাচাড়ি রচিল কিডিবাস ॥ (পৃ* ১৯২1১) 

পড়িল দস সির দেবতা হইল স্থির 

আনন্দে সভে বেড়ান নাচিঞ1। 

দেবতা করএ নিত্য গন্ধর্ধে গাএন গিত 

প্রভু রামের জয় জয় দেখিঞা ॥ 

বলিছেন বজ্জ,পানি পোহাইল রজনি 

পড়ি গেল সভার দুর্যায়। 

সভার পরিন্রান করিলেন ভগবান 
আর কান্থকে নাহি ভয়॥ 

সগ্রে হন্দবি বাজে দেখি নাচেন মেবরাজে 
নাচিছেন কল নাচনি। 

বান্সিকের চরন করিঞা ম্মঙরন 

নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাপ ॥ (পৃ* ১৩৯২) 
শেষ,__ 
বসিঞ্া। আছেন:টাগ্ডাল রাম করিঞ ধ্যান। 
লাফ দিঞা সেইখানে নাস্বিল! হন্ুমান। 
রাজ অতরণ গোহকের গলে পুণ্পের মাল। 
হনুমান কথ কন স্থুনেন চণ্ডাল॥ 



বাঙ্গাল৷ প্রাচীন পির বিবরণ 

শত্রু মারিঞ্া আইসেন রাম অজদ্ধ। নগর। 

সঙ্গে লঞ্চ আসিছেন রাক্ষস বানর ॥ 

রাম সিত! দেখিতে তুমি কর আগমন । 

রামের সেবক আমার নাম হনুমান ॥ 

রাম লক্ষন সিতার বার্ত। জানাইল সর্তর। 

পবনের পুত্র মুঞ্ি জাতিএ বানর ॥ 

স্থগ্রিবের পাত্র আমী রামের কিন্কর। 

তোমাকে বার্তা দিতে মোরে পাঠাইল। গদাধর ॥ 

হরিসে পুছেন গোহক গদ গদ ভাসে। 

এমত দ্রিবস হবে আমার রাম আসিবেন দেসে ॥ 

কিত্তিবাস পণ্ডিত গান করে হাত ধরি। 

বান্মিক মুনির চরনে নমস্কার করি ॥*॥ 

নাছাড়ি ॥ 

রাম আইলা দেসে নগরে পড়ে সাঁড়।। 

দাম গুড়,গুড়, বান্ বাজে নাচে চগ্ডালপাড়।॥ 

রাম আইল! দেসে হনুমানের মুখে সুনি। 

মৃত সরিরে জেন সঞ্চরে পরানি ॥ 

জগাই মাধাই ছুটী ভাই নাচে পুলক হঞা। 
গোহক চগ্ডাল নাচিছেন করতালি দিঞা] ॥ 

৭৫। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িত--কৃত্তিবাস। 

১২৮২ সংখ্যক পত্রে অস্কুতাচার্যের ভণিতা। 

পাওয়া যায়। উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট 
কাগজ । আকার, ১৪২৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, 
/৯*--৮1%৯ | প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্.ক্তি। হরপের 
ছাদ পূর্বাঞ্চলের অনুরূপ । গ্রদদাতা, স্বর্গীয় 
রাজ। বিনয়কৃষ দেব বাহাদুর । 
আরস্ত,-.. ্ 
বানরে বেড়িয়! তবে ছই চর ধরে। 
বিভিসনের আজ্ঞায়ে সমাই তাকে মারে। 

১২৩ 

আপনেহি বিভিসনে বোলে বানরেরে। 

রামের সাক্ষাতে লও বান্ধি ছুই করে।॥ 

বসি আছে রামচন্দ্র তৃলোকানুন্দর। 

দক্ষিন পাসে বসি আছে স্ুগ্রিব বানর ॥ 

বাম পাসে বসি আছে অন্থজ লক্ষমন। 

জোড়হাতে দাড়াই আছে জত বানরগন॥ 

হেন কালে ছুই চর বান্ধিয়া বানরে। 

রাজ ব্যেবহারে গিয়া দণ্ডবত করে॥ 

ডরে ডরাইয়! চর জিবনের 'এড়ে আস। 
করজোড়ে কহে কথ! শ্রীরামের পাস॥ 

কট চরিতে আম! পাঠাইল রাবনে। 

মারিগ্া আনিল মোরে রাজ। বিভিসনে ॥. 

আপনে বুঝিয়। ফল করহু উচিত। 

রাবনের চর মুচি কহিলু' বিদিত ॥ 

মধ, 

সারনের কথা জি হৈল অবসান । 

ন্বক চরে কহে কথা রাজ। বিস্তমান ॥ 

জতেক কটক রাজা দেখিল সারনে। 

মুঞ্ি জে দেখীলু' গোসাঞ্চি কহে! বিগ্ুমানে ॥ 
ধর্ম ধুন্মাক্ষ দেখীলু ডাঙ্গর তার গল!। 
রাজার প্রতাপ ধরে স্থগৃবের সাল! ॥ 

কালা বর্ন দেখি জার গায়ে লোমাবলি। 

হুর্য্যের প্রতাপ ধরে বলে মহাবলি ॥ 

অঞ্জনিয়৷ বানর ঘড় অঞ্জন আক্কৃতি। 

লেখা জোখ! নাই তার কটক জত ইতি ॥ 

বিক্রমে বিসাল বৈসে নর্খদার তিরে। 

তথা হতে আসিছে ধুর্্দাক্ষ মহাবিরে ॥ 
তোমার বিক্রম জত সংযারবিদিত। 

ূর্ম ধুর্নাক্ষের বিক্রম বিসম চরিত্র ॥ 

শ্রুতসেন সমে আছে কপি কুটি কুটি। 
শ্রুতসেনের কটক গোশাঞ্ি'দেখীতে না আটি ॥ 

ইত্যাদি (পৃ* ৩১--২) 



১৭২৪ 

স্ুগৃব বানররাজ। বির অবতার। 

বানর হুতে সর্ব কার্য। করহ বিচার ॥ 

রক্ষার আখি হতে জন্মিল কনক। বানরী। 

অঙ্গুলি দিয়৷ ব্রন্মা তাকে ভূমিতলে পাড়ি ॥ 

কোন জাতি উপজিল ব্রহ্ম! চাহে একৃষ্টি। 

সুন্দরি বান'র হৈপ দেবতার তুষ্টি॥ 

হানরি শৃঙ্জিয়। থুইল আপনার পাসে । 

দেবগন তথা গেগ ব্রহ্মার সগ্ধাসে॥ 

বান্রির রূপ দেখী দেবতা হবিলাপ। 

ব্রহ্ম(তে জিজ্ঞাসা! করে বচন প্রকাস॥ 

শরঙ্ষার গোচ:র সবে পুছন্ত সাদরে। 

কোন জাঠি নারী গোনাঞ্জি হেন রূপ রে॥ 

বরঙ্ষা বোল তো'ম! তরে শু নু" বানরি | 

তোমা দিলু সুন্দরী নেও আপনার পুরি ॥ 

মন্দার পর্বতে দেবে লইয়া বানরি। 

পর্বতের মধ্যে গীয়া নানা কেলি করি ॥ 

কেলি করিদ্না গোপাঞ বানরি তোসে বরে। 

মোর বির্ষ্ পুত্র হৈব তোমার উরে ॥ 

দেব দানব গন্ধর্ব পিচাস আর সর্প। 

তৃহ্ববনে ন। সহিব তোর পুত্রদর্প ॥ 

তার সনে রতি করি দেব পুরন্দর। 

বানরি বমন কারি তারে দিল বর ॥ 

দুই পুত্র হৈ তোর জমক স'সর। 

ছুই পুত্র তৈর রাজ! বানর উপর । 

কিষ্কিন্দার রার্জ; ভোগ করিব প্রচুর। 

কিন্ধিদার ফল মূল খাইং মাধুব। 

নররূপে রাম বে আপিব সংষার। 

একজন পোহা এ হৈপ্া করিব উপকার 

ইত্যাদি 

(পৃ ৫১-২) 

বিসম বানর মেল! ন! বুঝি কপট কলা 

বিদত হইল ততক্ষন। 

বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 

দেখীলু জে রামমুখ হেরিতে বিধরে বুক 
বুঝিলু' সাক্ষ্যাতে নারায়ন ॥১॥ 

ন| দখলে নরবুলি দেখি সেই ক্ষনে ভুলি 

তোমা ধাড়ি টৈছে রবুবর। 

ততপর রাঞ্কাজে বুদ্ধিবলে মন্ত্রি সাজে 

সুগৃব বানর ইশ্বর ॥২॥ 

লৈক্ষ্য লৈক্ষ্য সেনাপতি সোভে নবদণ্ড ছাতি 

রাজণন্মি যিনি পুরন্দর। 

দেব দানব বিক্রম জিনিতে নাহিক শ্রম 

বানর দেখীতে ভয়ঙ্কর ॥৩। 

সুনি রাজ সিংহনাদ রাক্ষসের পরমাদ 

তোলপাড় করে লঙ্ক! পুরি। 

বানরবল প্রচণ্ড মেঘ করে খও থও 

দরসনে ততক্ষনে মরি 0৪8 

জেহেন সাক্ষাতে জম বিক্রমেত বিসম 

আসিয়! বেড়িল লঙ্কাপুরি। 

অনুপাম সর্বগুনে সর্ব তর্ত জানে স্থনে 

কনিষ্ঠ লক্ষন অবতরি ॥  ইত্যাি 
(পৃ*৭।১-২) 

লাচারি ধানসি রাগ । 

অঙগগদের বাক্য স্ুনি বোনে রাক্ষস চুড়ামনি 

কেনে বেট। কর অহঙ্কার। 

ন৷ বুঝিয়। বোল বোল নহি জান বলাবল 

মোর হস্থে সভান সংহার ॥ 

ইন্র আদি দেবগন সাহতে ন1 পারে রন 

কেবা তোর শ্রীরাম লক্ষন। 

দেখিয়! আমার রন কম্পমান অ্রিভুবন 

স্থন স্থন বালির নন্দন ॥ 

বক্ধ। করি আরাধন জ্িনিলু' জে জ্রিভুবন 
কি করিব এ নর বানরে। 

কুবের বরন জম সেহ নহে মোর সম 

ড়রে দব খাটে মোর ঘারে ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিব্রণ 

মিশ্র পুত্র করি তুমি  এতেক সহিএ আমি 

আর যদি বোল হুরাক্ষর। 

তোঁকে মারি নিশাচরে পাঠাইব জম ঘরে 

দোঁস নাই আমার উপর ॥ 

( পৃৎ£৩।১) 

ল।চারি॥ 

চারি দিগে পাত্রগন মধ্যে কান্দে দমানন 

ভ্রাতি সোকে দহে কলেবর। 

ইন্দ্রে জারে করে ভিত পড়ে ভাই আচম্েও 

অনাথ হইল লঙ্কেশ্বর ॥ 

দুরে পালায়ে অভরন শোক বাড়ে দসানন 

সিরের মকুট পেলে ছুরে। 
রত্বমগ়ে কপেবর অভরন সুন্দর 

পড়িলেক তু মর উপরে ॥ 

মিলি! জে পাত্তগন রাজা করে চেতন 

সাস্তাইয়৷ অনেক প্রকারে । 
স্ূন রাজ! দসানন ক্রন্দনে না কর মন 

সুনিয়। হাসিব পুরন্দরে ॥ 

আছে জত কুমার মহাভুদ্ধে অনিবার 

লঙ্কাপুরে আছে জুদ্ধ(গন। 

ভৃত্ববন জনিবারে মেসকল বিরে পারে 

কোন রাজ! করছ ক্রন্দন॥ ইত্যাদি 

( পৃ" ৯৭১) 
শেষ, 

চলিলেক মকরাক্ষ্য করিবারে রন ॥ 

আনন্দিত হৈল তবে লঙ্কার ভুবন । 
মকরাক্ষোর সন্যে করে গীত নাচন ॥ 

ভয়ে পাইঃ] চন্দ্র সু মেঘের হৈল আড়। 

সমুখ হুইয়৷ জুঝে হেন সক্তি আছে কার।॥ 
ইন্দ্র বোলেন সুন জত দেবগন। 

এথাএ খকিয়। আর কোন প্রয়োজন, 

১২৫ 

দেয়ান ভাঙ্গিয় পলায়ে জত দেবগন। 

রাক্ষাসে বানরে থানাত হৈল দরসন ॥ 

রাক্ষ্যসের সব জি পাইল বানর। 

ধাইল বানর সব জমের দোসর ॥ 

চুলে ধরি রাক্ষমেক টানেন বানর। 

আউলাইয়া কারোর জে খসিল কাপড় ॥ 

পলায়ে রাক্ষলসেনা না সহে সমর। 

রাক্ষাস পলায়ে কুস্ত চলিল সত্যর ॥ 

৭৬1 রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িত।--কৃতিনাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ; 

আকার, ১৪৮ ৫ ইঞ্িি। পত্রসংখ্য1, ৩-১৬,২০- 

১০৫,১০৮-১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ.ক্তি। 

থগ্ডিত। 

আরম, 

বানর বলে কৰে ক্ষয়ে.হবে এত বির। 

কতু নাই দেখি হেন ছুজ্জয় সরির ॥ 

জল স্থল দষ দিগ ছাইল বানর। 

বানরের চাপ দেখি ত্রাষ লক্ষেম্বর ॥ 

দেখিয়া রামের কটক ছারিণ নিম্বাষ | 

লঙ্ক।'কাণ্ডে রচিস পণ্ডিত কৃত্তিবাস 1) 

যুন রাজা লক্ষেস্বর রামি ত তোমার চর 

মিখ! বাক্য কতু নাই বলি। 

দেখিলাম রামের বান কার নাই পরিজ্রান 

লন্ক। নয়্য। পরিল রনলি॥ ইত্যাদি 

মধ্য, 

সকল ছারিয়৷ রামের চরন কারলাম সার। 

দয়াল গ্রাম-বিনে গতি নাহি য়ার ॥ ধুরা॥ 

অঙগদ বলিছে যুন পাগল রাবন। 

মন দিয়া যুন রে বলির উপাক্ষন ॥ 



১২৬ 

বলি নামে দৈত্যপতি থাকে পাতালপুরি । 

রুখিলের নাথ হরি জাহার দুয়ারি ॥ 

তাহার সমান কেব! আছে পুন্ন'বান। 

জাহার ছুয়ারি যভিরথ ভগবান ॥ 

তাহাকে জিনিতে জদি গেল দসানন। 

দার ছারি দিলা গ্রভু দেব নারায়ন ॥ 

বির মায়াতে বলি য়াছেন বনান। 

বলির বন্দন দেখে হাঁসিচে রাবন ॥ 

লঙ্কাতে যামার ঘর নাম দসানন। 

বলিষ জি তোর বেটা ঘুচাই বনদম॥ 

রাবনের কথা যুনি বলি দেতা হাসে। 

তোম! হইতে য়ামার বন্দন নাহি খসে ॥ 

তোমা হেন কটি রাবন কি করিতে পারি। 

খিলের নাথ হরি য়ামার ছুয়ারি ॥ 

রাবন বলে বলি তোর নারারন কোথা । 

লাগি জরি পাই,.তার কেটে পেলি মাথা ॥ 

রাবন বলিছে বলি তোরে কহি দর। 

আম! হইতে তোর নারায়ন নহে বর॥ 

বিষ নিন্দা! বৈষ্টৰ কদাচ নাহি স্থনে। 
€কাপিলেন বলি দৈত্য রাবনের বচনে ॥ 

বিুকে জিনাতা র এত তোর বল। 

তোল দেখি এ -গাছি লোহার নিকল॥ 

বলি দৈত্যমায়৷ র।জ1 নারিল বুঝিতে । 

কুড়ি হাত বাড়াইল বন্দন খসাত্যোে ॥ 

বন্দনেতে হাথ জেই ঠেকালে রাবন। 

দষ গলায় কুরি হাথে পরিল বদন 

দ্য মুখে কি কি বলি করিছেরাবন। 

রাবন বলে মোরে ভাই বান্দে কোন জন ॥ 

রাঁবন পরিল বন্দি বলি দৈত্য হাসে। 

আপনি পরিলি বন্দি বি, নিন্দা! দোলে ॥ 
ডাক দিলে বলি রাজ। মিরাঘোরে তরে । 

ঘোঁর! চোর! বেটাকে বেন্ধ্যা থোগ! ঘোরাসালে। 

বাঙ্গাল গ্রাচীর পুথির বিবরণ 

এ কথ স্থুনিয়া তবে মিরাঘোর চলে। 

চুল্যে ধর্যা রাবনে বান্দিল ঘেড়াসালে॥ 
ূ (পৃ* ২২।২-২৩।১) 

নাকের রক্কেতে কুস্ুকন্ন বির তিতে। 
ছুই পাষ তিতিল ছুই ক্র রকতে ॥ 

নাক কান নাহি বিরের বর হইল লাজ । 
কোন মুখে ভেটিব লঙ্কার মহারাজ ॥ 

আপনার বাহুবলে ভুবন জিনিলু। 

আমি ছেন বির হয়া নাক কান হারালু॥ 

জত বল বিক্রম মোর সব হুইল মিছা] । 
বানর বেটা করিলেক নাক কান বোঁচ।॥ 

ফিরিয়া আইল বির সংগ্রামের স্থলে । 

জতেক বানর পায় ধরা। ধর্যা গেলে ॥ 

(পৃ ৫৩।২-৫৪।১) 

ব্রথ! কেনে ভূর্ঘ করি লক্ষনের সনে। 

যাপন মরন কথ! কহিব লক্ষনে ॥ 

রন্ত বানে মিত্ত, নাই স্থনহ লক্ষন। 
ব্রহ্মযস্ব বানে মোরে কর নিপাতন ॥ 

পতিকার বচনে লক্ষন না করিল] যান। 

তুনে হৈতে বাহির কৈল ব্রহ্গয়স্ত বান॥ 

তক! দেখিল বান লক্ষনের হাথে । 

রামময় মৃতিক! সব লাগিল দেখিতে ॥ 

দয দিগ নেহালে নেহালে বিক্ষ পাত। 

জে দ্বিগে য়তিকা চায় সেই দিগে রঘুনাথ ॥ 
ভয় পাইয়া তিক] বির মুদিল নয়ান। 

যস্তরে দেখিছে রাম হূর্বাদলসাম ॥ 

লক্ষন এরিল বান কি কছিব কথা। 

বাঁনেতে কাটির! পারে যৃতিকার মাথা ॥ 
ঠিকরিয়৷ পরে মু রামপদতলে। 

পদতলে পরে মুণ্ড রাম রাম বলে ॥ 

পৃতিকার মুণ্ড রাম করিলেন কোলে । 

মত সত চুম্ব দিল বনকমলে ॥ 



বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 

'অতিকার মোহে রামের গ্রান বিকল। 

চক্ষের লোহে র(মের তিতিল বাকল ॥ 

(প* ৬:।২-৬৪।১) 

রামজয় সহ জদি হ্ুনিলে রাবন। 

সন্ত লঙ্কা! দেখি মন করে উচাটন। 

ক্ষেনেক মধুর হাঁস ক্ষেনে চমকিত। 

যনুক্ষন কাল জম দেখে চারি ভিঠ॥ 

নিকটে বসিআ৷ আছে পুঞ্র মেঘনাদ । 

রাবন বলিছে বাছ! দেখহ প্রমাদ ॥ 

বিবিসন বলিলেক সিতা দিতে রামে। 

তাহার বচন আমি ন। গ্ুনিলাম কানে ॥ 

তুমি য়ামি বই লঙ্কায় বির নাহি য়ার। 

তুমি থাকিতে রামি জাব নহে ত বিচার 

এতেক স্থনিআ বির কহিছে পিতায়। 

এক নিবেদন বাপা বলিএ তোমায় ॥ 

বারে বারে মারি আমি গ্রীরামলক্ষন। 

সুনিয়াছ মরিলে কে.পার তিবন ॥ 

মরিলে ন! মরে বৈরি পায় ত.নিস্তার। 

হেন রাম কেমনে য়ামি করিব সংহার ॥ 

বারে বারে আনি আমি রন করি জয়। 

কোন বার হবে আমার জিবন সংসয় 

রাম লক্ষন মরিবে না লয় মোর চিত্তে। 

বাপের আজ! ইন্দ্রজিত না পারে লংঘিতে ॥ 

য়পনার সাজ করে পিতার সাক্ষাতে। 

পরিপাটি পাগরি তুলিয়া দিল মাথে॥ 
পাটের চালনা পরে সোনার কিনারি। 

সোনার কিন্কিনি তায় শোভে সারি সারি ॥ 

(পৃ ৭৬২) 
কেন মামি যাইলাম বনব।ষে। 

দেসেতে মরিল পিতা রাবনে যানিলে সিতা 

লক্ষন তাই হারালাম বিদ্বেসে ॥ 

১২৭ 

মরিল লক্ষন ভাই যার মোর কেহ নাই 
ধন্ম সরির গুননিধি। 

রাঁবনের সক্তিসেলে বিদেসে প্রান হারাইলে 
এখন করিব কোন বুগ্ধি ॥ 

ভাএর রঙ্গের.ভূতি জেন শুবন্ের কাস্তি 
তিভূবন জিনিয়া! মহিম1। 

সুমিতার প্রানধন তুমি ভাই লক্ষন 
সোকে মজায়! গেলে য়ামা ॥ 

পিক্রিবাকো তিন জনে প্রেবেদ করিলাম বনে 

বিধাতা করিল তাহ যান। 

জতেক বানরগনে তার! জাবে নিজ স্থানে 

তোমার সোকে ন]৷ রাখিলাম প্রান ॥ 

ইত্যাদি, (পৃ* ৯১।১) 

তোমা হেন গুনমুনি যস্ত সাম্ত সব জানি 

স্তির সঙ্গে গমন বিদেসে। 

রাজোর %* হয়া। . বনেতে ভমন গের়া। 

ধরি জট। তপন্থির বেষ॥ 

রাম হেন গুননিধি সেবিতে ন৷ দিল বিধি 

মোর সম নাহি যতাগিয়। 

এ বর সন্দেহ মনে রাম পাটাইক়্যা বনে 

মোর মা কেমনে ধরে হিয়্যা ॥ 

সিতা হেন গুনবতি পতিবথ! স্ুর্ধমতি 

তারে ছঃখ দিলেক বিধাত। | 

বিসম রাক্ষষপুরি দেখিলে তখনি জরি 

কেমনে প্রান ধরিবেন সিতা ॥ 

ভাই গেল বনবাষ বাপের হইল নাষ 

মোরে সাপ দিপ কোন মুনি। 

রাক্ষসে হরিলে দিতা লক্ষন ভাই গেল কোথা 
ছঃখ দিলে কৈকৈ দাঁরনি ॥ 

কান্দে তরথ রামর্মাহে বাকল তিতিল লো : 

তূতলে পরিল ছই তাই। 



১২৮ 

ভরথের চরিত্র দেখি 

কিন্তিবাসে এ রহম্ত গাই ॥ 

(পণ ৯৭২) 

দেবিকে তথন বির হনুমান বলে। 

কন্পিব তোমার পুজা পিথিবিমণ্ডলে ॥ 

বাম কানে লক্ষন নিল ডান কান্দে রাম। 

মাথায় পিতিমা করি হন্ুর পরান ॥ 

উদ্রকালি রাম লক্ষন আর হনুমান । 

তিন জন উত্তরিল জথা গপ্তগ্রাম | 

খিরতর বিক্ষ আছে অতি মনহর। 

দেবির পিতিমা থুইল তাহার উপর ॥ 

রাবন বধিআ দেসে জথন করিব গমন। 

সির্ধ পিটে মহারাজার করিব স্তাপন ॥ 

(পৃৎ ১০৯1২) 

উদ্ধৃত কয় পঙ্.ক্তিতে ক্ষীরগ্রামের যোগা- 
দ্যাকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 

শেষ, 

লঙ্কা বেড়ি বানর বেড়ার কুটি কুটি ॥ 

থেত্যে খেতে জার বানর হাথে গুয়াপান। 

গা দোলায়্যা গ। দোলার্য। বানর সব জান ॥ 

রখুনাথের সাক্ষাতে আইল ৰানরগন। 

বানর দেখিয়। রাম হরিষ বিধান ॥ 

রাম বলে যুন জত বানরগন। 

কালি কেমন যুখে রেখ্যেছিল মিতা বিভিসন ॥ 
তোম! ছেন ঠাকুর প্রত হইব যুগে যুগে। 
নিত্য নিত্য জায় জেন কালিকার যুখে॥ 

তাল রাজ। করেছ ধাশ্মিক বিশুলন। 

এমন মেনে থাই নাহ জাবত জিবন ॥ 

তল ভাণ যুন্দরি য়াছে বিভিসনর ঘরে । 

ছই ছই নারি দিয়াছে একক বানরে॥ 
জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই। 

লেই সব বুন্দরি লইয়! দেষকে পলাই 

হনুমান হইল সুখি 

বাঙ্গালা গ্রাচীন পুথির বিবরণ 

হাঁসিলেন রঘুনাথ বানরবচনে। 

পাগল করেছে মিতা জত বানরগনে ॥ 

শ্রীরামে হাসিয় কন মিতা বিভিসন | 

আমি জে বলি কথ! তাহ! দিহ মন॥ 

জেবা কছু বানরেরে থাওাইলে তুমি। 
সেই সব দিবা মিতা খাইআছি আমি । 

বানরে দিয়াছ মিতা জেই অলঙ্কার । 

সেই অণস্কার মিত। পরেছি তোমায় ॥ 
বানর তুষ্ট হইলে আমার তুষ্ট, হয় মন। 

৭৭| রামায়ণ লঙ্কাকাগ। 
রচয়িতা- কৃঙিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুণোট কাগ। 
আকার, ১৪৮৫ ইঞ্চি পত্রসংখা1, ৩-৫২। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্্ক্তি। খণ্ডিত | 
আরভটি ৭৬ সংখ্যক পুথির অনুরূপ । 
মধ্য,_ 
কাতর হইয়া কান্দে সিতা ত রূপনি। 

সিতারে প্রবোধ দেন ব্রিজট! রাক্ষসি ॥ 

সিতা সুন এই রথ দেব অবতার । 

অন্চি হইলে রথ না সহি৩ ভার॥ 

স্বরূপেতে সিতা তুমি জদি ঠৈতে রাণ্ডি। 
তোমায়ে ফেলিত রথ দৈবে নাই খগ্জি॥ 

ক্রন্দন তেজহ সিত৷ ন। তাবিহ আন। 

দিন কথ বই তুমি পাইবে জরাম॥, 
এতেক বলিতে সিতা তেজিল কন্দান। 

রথ লয়্যা গেল পুন অসকের বন॥ 

জেই মাত্র গেল সিতা অসোকের গুড়ি। 
সতেকে বেরিলপিয়! রাঁবনের চেরি ॥ 

অসকের বনে কান্দে নাহিক চেহনা। 

দিতাকে পেতাতে আইল রাক্ষসি সরম] ॥ 
বুনি বুনি বলিয়! সিতারে লয়া তুলি । 
ঝাড়িরা গায়ের ধুল। সিরে বান্দে চুলি॥ 
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একাত্রংশ ভাগ ] [দ্বিতীয় সংখ্যা 
জা 

সাহিত্য-পারিষ্শুপন্রিকা 
(ব্েমাসিক ) 
সস্্পিগ) (০8০০০ 

পত্রিকাধ্ক্ষ 

শ্রীনরেক্্রনাথ লাহা 

মতি (7 (০ 

নী 
( প্রবন্ধের মত!মতের জন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন) 

প্রবন্ধ লেখক প্। ১। হিন্দু ও বৌদ্ধে তা +"" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শান্ত্রী এম এ 
সিআইই ৪৫ ৯ প্রাণি বিজ্তানবিষয়ক পরিভাষা .*. ডা ্রীযুক্ত একেজ্নাথ দাঁপ ঘোঁধ এম্ এসৃসি, 

এম্ ৰি ৬৫ ৩। হিন্দু রাজনীতি শাস্ত্রে :** ডঃ কুমার শ্রীযু্ত.নবেনরনাথ লাহ! এম্ এ, বি এল্, মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব পি-এইচ ডি ৬৭ | খুঃনা জেলার মাঝির ভাষা *** শ্রীযুক্ত নরেজনাথ চক্রবর্গী এম ০) বি হল. ৭৩ ৫| নাথধর্মে সৃষ্টিতত্ব *** শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ ৭৬ ৬) “নাথধর্মে সৃষ্টিতদ্ব ট 
প্রবন্ধের আলোচনা 

(ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়)! এম এ, ভি লিট, ৮৫ 
(খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যা়্ এম্ এ ৮৬ 
(গ) প্রযুক্ত অমুজ্যচরণ বিদ্যতৃষণ ৮৭ 
(ঘ) শ্রীযুক্ত হীরেজনাথ দত বোাস্তরত্ব £ম্ এ, বি এল্ ৮৮ ৭ মাসিক কার্ধ্যবিবর়ণ ১৪৪ ৮৪৪ ১৩৩৬ ৮। বাঙ্গাল প্রাচীন পুথিয় বিবরণ .. *** ১২--০১৫৭ 

বিশেষ দ্রষটব্য-_-ফদশুগণের ঠিঝান! “পরিবর্তন ঘটিলে, তাহারা যথাসময়ে 
কার্যালয়ে সংবাদ দিষেন।, 



ব্রঙ্গীন্স-সাহিত্য-পন্লি্বদেল্ে ১৩৩১ শ্ক্গান্দেন্প কর্ম্পাহ্যক্ষগণ্ 
সম্ভাপতি 

শ্রীযুক্ত হীরেভ্রেনাথ দত্ত বেদাস্ত-রত্ব এম্ এ, বি এল, এটর্শি 

সহকারী সভাপতিগণ 

মহামহোপাধ্যায় প্ডিত ্রীবুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক স্তর বিজয়চচ্দ, সহ তাৰ বাহাছুর 
এম্ এ, সি জাই ই কেটি, জিসি এসআই) কেসিএস্ আই) কেসি 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেলানাথ বন্ধ প্াচাবিদ্যামহার্য,.. আই ই, আই ও এম্ 
সিদ্ধাত্তবারিধি বরহারাজ শ্রীযুক্ত যর হণীলচন্জ নঙ্গী কে সি আই ই 

রায় প্ীযুক্ত চুীলাল বনু রসায়নাচার্ধা সিআই ই, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সৈত্রেয সি আই ই, বি এল. 
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ. দি এস্ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্.সি (এডিন ),' 

গযুক্ত রায় বতীন্রুনাধ চৌধূরী প্রীক্ঠ, এম্ এ, বি এল এফ জার এস্ ই 
সম্পাদক | 

অধ্যাপক প্রীযুক্ত নযূলাচরণ বিদ্যাভূষণ 

সহকারী সম্পাদকগণ 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্তর দত্ত _ অধাপক শ্রীধুক্ত দ্বারকানাধ যুখেপাধ্যায় এম্ এসুমি 

পীযুক্ত নকিনীরঞ্জন পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্ চক্রব্তা এম্ এ, বি এল. 
জীযুজ হেন ঘোষ . যুক্ত ৫17 গ্রস্ন ঘোষ বিদ্যাবিমোদ এম্ এ 

ূ পত্রিকাধ্যক্ষ 

অধ্য।পক ড।ক্তার কুষর প্রযুক্ত নরেন্্রনাথ লা! এম্ এ, বি এল পি জার এস্, গি-এচ,ডি 

কোবাধাক্ষ 

শধুক্ত প্রকুল্পনাধ ঠ!কুর 

চিত্রশালা ধাক্ষ 
শ্ীযুক্ত মনোষে।হন গঙ্গে।পাধায় বিই 

ছাত্রাধাক্ষ 
'অধ্া।পক শ্রীযুক্ত মন্মধমে'হন বহু এম্ এ 

গ্রন্থাধাক্ষ 

প্রযুক্ত বতীন্ত্রনাথ দত্ত 

জায় -ব্যয়-পরীক্ষকগণ 
যুক্ত অনাখনাথ ঘোষ জীবুক্ত ভূতনাখ মুখোপাধ্যায় 

১৩৩১ জ্গাব্দেল কাব্য নিন্ধাহক-সন্সিততিল্স অভ্যগণ্ 

অধ্যাপক ঞ্রধুক্ত হুনীতিকুঙ্গার চট্টোপাধ্যায় এম্য এ, ডি লিট.) শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ চট্োপাধায় বিএ এরটর্ণি। 
গুক্ত মৃপালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীধুক্ত ছ্ঞানরগ্রন বন্যোপাধ্যায় এম্ গর, ৰি এল.) জরীহুক্ত বাণীনাখ নন্দী 
সাহিতানন্; শ্রীযুক্ত রঙাপ্রসাদ চন্দ বিএ; শ্রীযুক্ত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ &; ডাক্তার আবছুল গুর 
সিদ্দিকী; মহামহোপাধায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল. এম্ এস্; গ্রতুক্ত অমৃতলাল বন নাটাকলা-নুধাকর, 
অধ্যাপক গযুক হেহচন্দ্র ঈপ গুণ এমূ এ, এফ জি এস্) অধাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ. 
ডি, এফ সি এস (লগ্ন )7ডা: প্রযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এষ এস্সি ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞন রায় 
বিশ্তল্লভ ; অধ্যাপক শ্রীধুক্ত বসম্তকুসার চটোপাধ্যায় ভাবাততবনিধি এম্ এ ; শ্রীযু্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী; 
রায় প্রযুক্ত বতীন্রযোহন সিংহ বাহাহুর বি এ$ বৈদ্য-মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীধুক্ত গিরিজা গ্রদক্প সেন কাব্যতীর্ঘ 
বিদা।নিধি ; জীধুক্ত হেমচন্ত্র সরকার এম্ এ; অধাপক গ্রযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম এ) শ্রীযুক্ত নুরেক্রচন্ত্র রায় 
চৌধুরী; অধ্যাপক যুক্ত আশ্ডতোয চট্টোপাধায় এম্ এ; শ্রীবুদ্ত ললিতষোহন নুখোপাধ্যায়; প্রযুক্ত ললিতকুমার 
চট্টোপাধায় বি এল, প্রযুক্ত মহেন্দ্র রায় ততনিধি; হীযুক্ত সতীশচন্তর বন্দোপাধ্যায় । 



হিন্দু ও বৌদ্ধে তর্ফাৎ 
হিন্দু, দেবত| উপাসনা করেন । বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন । হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও 

গ্রধান তফাৎ | হিন্ছু দেবতা উপাসনা করেন? তাহাদের উদ্দেশ্ত--দেবতার সঙ্গে এক লোকে 
বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন কি, একদেশে 
দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পুরা! মাত্রায় দেবত| হুন, এ কথা তাহারা মনেও ধারণা 
করিতে পারেন না । বৌদ্ধের! গুরু ভজন! করেন) তাহাদের উদ্দেস্ত--গুরু হুইবেন, বুদ্ধ হইবেন, 
শু হইবেন। শুক্তে শৃষ্ঠ মিশিয়া যাইবে । 

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যত্ত ছোট বলিয়৷ মনে করেন। দেবতার! মানুষের চেয়ে একটু বড় 
হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাহারা অনেক নীচে। শাক্যমুনি বখন বোধিমূলে বগিয়া 
বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্গ! তাঁহার পরিচর্ধ্য। করিতে লাগিলেন। ইঞ্জ ব্রয়ন্তিংশ স্বর্গের 

অধিপতি, ব্রহ্ম! রূপলোকের অধিপতি; ইহার! ছু্নেই বুদ্ধের কাছে জোড়হত্ত। নারায়ণপরিপৃচ্ছা 
নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়। গুরিয়া, শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে 

বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গুড় দার্শনিক মতের মীমাংস! করিয়া! লইয়া গেলেন। 
শাকাদিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাকাদের নিয়ম অন্ুদারে খোকাঁটীকে মহেষ্বরের মন্দিরে 
লইয়া যাওয়! হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটাকে কোলে করিয়া! লইলেন। এই সকল 
দেখিয়া! বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড় বড় দেবতা! ত্রহ্ধা, বিষুঃ মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা 
অনেক ছোট। কিন্ত বেদের সময় হইতেই আমরা ইঞ্জ, বাযু, বরুণ প্রভৃতি দেবুর পুজ। করিয়া 
আদিতেছি। বেদে যভুর্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন । 
খণ্থেদী তাহাদের হব বা আহ্বান করিতেন । তাহার! খাইতে বসিলে সাঁমবেদী আহারের সময় 
তাহাদের স্তব উচ্চৈঃম্বরে গান করিতেন । দেবতার! আহারে তৃপ্ত হইয়! তাহাদের বর দিয়া 
যাইতেন, বথা-স্্পুত্র, পণ, দ্রবিণ ইত্যাদি । বেদের পর ব্রন্ধা, বিষু ও মহেশবর আমাদের উপান্ত 
দেবতা হইলেন। তীহাদের কাছেও আমর! বর চাহিতাম-ধন দাঁও, পুত্র দাও, পণ্ড দাও। বাহার! 

পাধিব সখের জন্ত ব্যগ্র নহেন, তাহারা সানি; সালোক্য, সারূপা ও বড় জোর সাযুঝ্য প্রার্থনা 
করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাঞ্থি। অন্থপধিশেয় নির্বাণ ব৷ শুনতে 
মিশিয় যাওয়!। ূ 

আমর! ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি--গ্ধ্যায়েনিত্যৎ মহেশং, ধোয়ঃ সম! সবিভৃমগুলমধ্যবর্তী”, 
অথবা বলি,_*বন্দে শৈলন্ুতান্ুতং,” প্ভজামি, প্রণমামি” প্রভৃতি শব ব্যবহার করি। কিন্ত 
বৌদ্ধরা বধন তীহাঁদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবঙারপেণ বিভাব্য” 
জা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা 

বঙীয়-সাহিতা-পরিষদের ৩১শ বাধিক চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । 
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হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই সকল দেবতা ইজ চক্জাদি দেবতা! হইতে পৃথক । ইহাদের কথা 
পরে বলিব। আমাদের দেবতার! অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে 
আমাদের ব্রহ্ধা, বিষু, মহেশ্বরেরও এরূপ দুর্দশা বৌদ্বের! করিয়া থাকেন। 

মহাষানের পর বৌদ্ধাদের যে সব যান হুইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে ৷ কিন্ত সে সকল দেবতা 
দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের যত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ব| ডিপার্টমেপ্টের দেবতা নছেন; 

তীছারা সকলেই শুন্তের প্রতিমূর্তি» আপনারা পঞ্চ ধানী বুদ্ধের নাম গুনিয়াছেন। বৈরোচন, 
অক্ষোত্য, ররদস্তব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি ঃ তাহারা! পাঁচটা ্ব্ধের শৃত্যমৃত্তি। পাঁচটা স্বনধ 
কি কি? রপস্ন্ধ, সংজ্ঞাঙবন্ধ। সংস্কারস্ন্ধ। বেদনাস্ন্ধ ও বিজ্ঞানব্বন্ধ, এই পাঁচটা স্ব্ধের শূভভসৃরতির 
নাম পঞ্ধধানী বুদ্ধ । ইহাদের পাঁচটী শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তাঁরা, পারা, আধ্যতারিক| | 

ইহাদের আবার পাচজন বোধিসত্ব আছেন। গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্বপাণি, বিশ্বপাঁণি। এই 
শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্বগণ সবই শৃ্তমুত্তি। এই পনরটী শুন্তমূর্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ 
দেধ দেবীর মূর্তি হইয়াছে? সবই শুন্তমুত্তি। বৌদ্ধেরা--মমরা সেই সেই মূর্তি হইয়া গিয়াছি, 
এই বিভাবন! বা! ধ্যান করিয়া তাহাদের পৃজ! করেন। আমরা শুন্যমুত্তির ধ্যানই করি না। 
আমরা! আমাদের সম্ুথে যে মূর্তি, তাহাতে প্রাপপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়! 'লইয়া 
ধ্যান করি। 

আমাদের শুস্ত অন্ধকার তমোভূত ৷ বৌদ্ধদের শুন্ত প্রভান্মর, হুয়ংপ্রকাশ, শবয়ংজ্যোতিঃ। 

আমাদের আদিস্থ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদ্শ্মান জগৎ অনাদদিপ্রবাহ। উহার 
আদিও নাই, স্তস্গও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথ! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার 
আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা! থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাব। পৃথিবীর কথ! 
ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথ। হইতে হুইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই 
বলিতেন। মৃতরাং তাহার কাছে স্থষ্টিকথ! শুনিবার আশ! নাই । যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুব বৃদ্ধে 
দলাদলি হুইল, তখন যুবকের! প্রথম যে বই লেখে, সেই মহ্থাবস্ত অবদানে লেখা আছে, আগে বহু 

দিন পূর্ব-কত কল্পকোটি বৎসর পুর্বে, তাঁহার ঠিকান! নাই, জীব ছিলেন তাঁহার! হুযুংপ্রকাশ, 
তাহাদের শরীরে তার ছিল ন' তাহার! দিকৃ, কাল, আকাশে ইচ্ছামত ঘুরিয়! বেড়াইতেন, তাহাদের 
দঃখ ছিল না,নিরস্তর গ্রীতি স্থথে বিচরণ করিতেন । কিছু কাল পরে একটা হদের মত দেখ! দিল। 

উহ্থাতে অতি পাতল। অথচ অতি সুমি জব্গের মত একটা! পদার্থ ছিল? তাঁই অনেকে খাইতে জাগি 

লেন, খাইতে খাইতে তাহাদের শরীরে একটু একটু ভার বোধ হুইতে লাগিল । আবার বহুকাল পরে 
আঁর' একট! কি বাহির হইল, তাহ! খাইতে খাইতে তাহাদের শরীরে তেজ বা আলো! ক্রমে কমিতে 

লাগিল। ক্রমে গাছ দেখ! দিল, সমন্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তীহার! খুব খাইতে 

লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্তক্ষেত্র দেখ! দিল, 

তার! তাহাও খাইতে লাগিলেন । তাহাদের স্্রীত্ব ও পুংচি্ু আবিভূ্তি হইল, ক্রেমে তাহাদের 
সন্তান সম্ভতি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি কর! দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল 
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তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হুইল। 

হার বেতন নির্ধারণ করা হুইল, উৎপন্ধের ৬ ভাগের একভাগ । তাহার নাম হুইল মহাঁসম্বত। 
এই সব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুর! যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন। ইহার! তাহ 
বলেন না। ইহার! বলেন, আলে হইতেই অন্ধকার হুইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন,-- 

“জষটাভির্লোকপালানাং মাআভিরনিশ্দিতে! নৃপঃ” অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইহার! তাহাও বলেন ন|। 

হঁছাদের রাজ! গণদাস; লোকে তাহাকে বাছিয়৷ লইয়! বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের 
বৌদ্ধের! রাজাকে কখনই বড় বলিয়া মানিত না। সেই জন্ত ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে 

তাহাদের অনেক নিশ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল ৷ সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া 

ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ ছর্ভোগ বড় ভূগিতে হয় নাই। 

বৌদ্ধধর্ম নগরের পক্ষেই সুবিধ!। হিন্দুধর্ম নগর ও গ্রাম, সর্ধন্রই মমান ভাবে আদর পাইত। 
কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। (তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহ্হার্দিগকে 

পাড়াগীয়ে, যেখানে লোক চাষবান করিয়া! খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গায়ে উহাদের 
প্রবেশ নিষেধ । উহার! সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া 
যাইবে। হিঙ্ছুর! গৃহস্থ, তাহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে জন্ত 
হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু 
হওয়াই চলিত ন1। 

হিন্দুরা বরণাশ্রম ধর্ম মানিতেন, তাহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু । যে ব্রহ্মচারী, গৃহন্থ, 
বানগ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভাল চক্ষে ত দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও 
দিত। কিন্ত বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম ন| দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই 
ব্যাপার লই মহা! গোলযোগ উঠে । তিনি যখন কপিলবাস্ততে ধর্ম গচারে ব্স্ত ছিলেন, তখন 
দলে দলে শাকোরা বাল যুব! বৃদ্ধ স্্ীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে 
শাকাদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের 
আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু কর, তাহা হইলে তোমাকে তাঁহার পিতা মাতার সক্তি লইতে হুইবে। 
তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও 
আছে ৷ বৌদ্ধদের যে কম্মবাচ৷ আছে, তাহাতে কেহ তিক্ষু হইতে আমিলে তাহাকে প্রথমেই 
জিভ্াস! কর! হয়, “তোমার বয়ম ২১ বৎসর হইয়াছে ত?” এইরূপে শুদ্বোদন নাবাঁলকদ্দিগকে 
ভিচ্ছ হওয়ার দায় হইতে রক্ষ| করিয়! গিয়াছেন । 

হিন্দুদের মতে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্বর-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার, 
দেহ অগ্ডচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা| ভাগ করিয়! লইবে | সে বদি আবার ফিরিয়! আসে, 
তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ কর! হইবে না। সেত্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে । সংসারে 
প্রবেশ করিলে সে আর আপনায় পূর্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধের| কিন্তু অনেককে সংঘ. ত্যাগ 
করিয়। আবার সংসারে প্রবেশ করিতে €দয়। উবার করেক বৎসরের জন্চও তিক্ষু-করিতে রাজী । 
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অশোক রাজ! একবার এফ বৎসরের জন্ত সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে 
আগবার সমস্ত সম্পত্তি স্বত্ব লইয়! সংঘে যায়। তাঁহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা! সংঘের হইয়া 
যায়। বৌদ্ধরা হিলের ঠাট্টা! ক্ধিত, হিন্দুদের ত সরস লওয়া নর, পুর পৌ্দের সম্পত্তি বাটি 
'দিষার একটা কী । আমাদের সংঘে আশা মানে, আাপনায় সমস্ত সম্পত্তি সাধাকনীকরণ বা 
ছমিয়াফে দান করা । হিচ্ছু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্বদা বিবাদবিসন্বাদ হুইত। 
মনে কর, এফজন বড় ধনী আছেন; তাহার একটী ছেলেকে উহার! ভিক্ষু করিল । তাহার পিতা 
বরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া! যাইবে । অন্ত ভাইএর! তাহাতে রাঁজী হইত ন!। সর্দা 
ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের পতনে এও একটা প্রধান কারণ। 
ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত--.ছেলে ধরিতে আসিয়াছে । 

হিন্দুদের ভূস্ম্পত্তি সবই সপিগুদের হইত । ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী 
হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্মশান্তে 
লেখা যে, জমমাত্রেই স্থাবর সম্পতিতে তাহার গ্বত্ব হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এ মত চলে না । এখানে 

বাপ ময়ার সময় যে যে ছেলে, পৌন্জ বা! প্রপৌন্্র বীচিয়! থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্ব 
পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্ত ছিল বলিয়! হইয়াছে । হিন্দুরা 
০0100201291 17051591 দেখিত, বৌদ্ধেরা 706150781 1001531 দেখিত। 

বুদ্ধদেব নিজে যে সকল আইন করিয়! গিয়াছিলেনঃ সবই সংঘের জন্য | তাহার বিনয় সংঘের 

মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে সকল নিয়ম করিয়া! গিয়া 
ছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাদক উপাসিকাঁর মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই 

সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপানিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগৃকে গাঙ্জার আইন 
মানিয়! চলিতে হইত । দেওয়ানী ও ফৌজদারী অথবা! ধর্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে 
ছিল। এ সফ্চল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোন আইন কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হুর 
না। ন্ুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়! চলিতে হইত । ইৎনিং 
এক জাগায় বলির! গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ ন! হয়, তাহার চেষ্টা 
করিতেন। একজন তিক্ষুকে কোন কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়! দেওয়! হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহ! 

কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড় চোপড় বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়। দিলেন। 
সে আর সেই জিনিস লইবার জন্ত সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না.। অনেক রাজ! বৌদ্ধ 
সংঘকে গ্রাম দান করিতেন । নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামনীর যে কাজ, তাহা 

সংঘেরাই করিতেন । সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথ! মানিব ন!, তাহ! বলিতে পারিতেন 
মা। অনেক রাঁজ। আবার এই সফল গ্রাম বানেয়াগ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন । অনেক জায়গার 
দেখিতে পাওয়া বায়, এক সংঘের গ্রাম অন্ত সংঘকে দেওয়! হইত। সংঘে আবার ব্যবম! ও বাণিজ্য 

চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত | রাজা! বৌদ্ধাবিরোধী হইলে 

এবং তাহার সভার ব্রাহ্মণ গ্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত | কিন্ত তথাপি 
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সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে বখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজ সহজে তাহাদের উপর 
হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়া্ড করিতে বাইতেন ন|। 

ঝাজনীতি, সমাজ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাৎ ছিল, তাহ! কতক কত্তক 
দেখান হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উহাদের তফাৎ বড়ই বেশী ছিপ। হিচ্গুরা এখন 

বলেন, তাহাদের ছঃখানি দর্শন,স্পমীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ভাঁয় ও বৈশেধিকফ । মীমাংসা 
বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না'। কারণ, উহ! বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত | এই শান্তরকে দর্শন বলিতেও 

পার! বায়, নাও বলিতে পার! যায় । বখন উহ বেদের ব্যাখ্যা লইয় নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন 
নছে। কিন্ত বখন বজ্ঞ করিলে অপূর্বব হয় বলে, অপূর্ধ্বে ব! অদৃষ্টের বলে হ্র্গ ও নরক হয় বলে, 

ত্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কি বলে, তখন উহ! দর্শন | বেদাস্ত, বেদের 

উপনিষৎগুলি গ্রযাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন 

উহ! নিশ্চয়ই দর্শন । যখন এছুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার 
সহিত বৌদ্ধদের কোনও সম্পর্ক নাই। 

পাতঞ্জজ্দর্শন যোগের কথ! | যোগ সবাই করে-বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হি্ুরাও 

করে? সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহ্র ইতিহাস-লেখক জৈন 
পঞ্ডিত বলিয়া গিয়ছেন, যোগ দর্শন নয়, উহ! কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই উহ! মানিয়! 
চলেন। পতঞ্জলির যোগছুত্রে আমাদের ব৷ বৌদ্ধদের কোনই জাপত্তি নাই। 

সাংখ্য লইয়া মহাগোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরাণ। জৈন, বৌদ্ধ প্রতৃতি 
সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হুইয়াছিল। সকলেই উহ! হইতে আপন আপন 
মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন । অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে স্পট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ দেবের 

যে ছজন গুরু ছিলেন, ছুজনেই সাংখামতাবলম্বী ছিলেন। কিন্ত তাহাদ্দেব যে কৈবল্য, তাহা! 

বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উহ্নাদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যান ধারণার পর 

পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু এ সাংখ্য মতের উপরই দীড়াইয়া আছে। 
তবে সাংখাদের মুল কথা বে সংকার্ধ্যবাদ, তাহা! উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা 
হুইতে সৎ কার্যোর উৎপত্তি অর্থাৎ কার্ধ্য কারণের পরিণাম মা । বুদ্ধদেব সৎকার্ধ/বাদটিকে 
ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ধং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।” গোড়ায় বদি সৎকাধ্যবাদ বন্ধ করিয়। ক্ষণিকবাদ 

হইল, আগায়ও তাহা! হইলে কেবলবাদ ভাঙিয়। গিয়া শুন্তবাদ হইল | বুদ্ধদেব বলিলেন, *সর্বং 
শৃন্ভং শৃন্তম্।” সাংখ্য ও সব জিনিষের সংখ্যা করিয়৷ থাকে বলির! সাংখ্য নাম পাইয়াছে। 
বৌদ্ধেরাও তেমনি সফল বিষদ্নেরই সংখা! করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২ংটী হুত্র মাত্র। 
প্রত্যেকটিরই একটি করিয়! সংখ্যা আছে। যথা--১) অঙ্টৌ প্রকৃতরঃ | ২। ষোড়শ 

বিকারাঃ। ৩) পুরুষ ইত্যাদি | বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্যসত্য, যট-পান্গমিতা, দশভূমি 
ইত্যাদি । যদিও বোদদের সাংখ্যদের মত হৃত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা 

সম্বন্ধে ছজনই একগন্থী। | | 
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কপিলনৃত্রগুলিতে বেদ বে প্রমাণ, দে কথ! নাই। তাই হিচ্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া 

দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাহাদের কাছে বষ্টিতন্ত্র বুঝাইত। যষিতস্ত্রের পুথি এখনও পাওয়া 
হায় নাই। কিন্তু উহার এক হ্থচি অহিবুর পঞ্চরাত্রে পাওয়া গিয়াছে । আর এ যষ্উিতন্ত্র সংক্ষেপ 

করিয়াই ঈশ্বরক্ণ তাহার কারিক! লিখিয়াছেন। ঈশ্বরের কারিকাই হি সাংখোর প্রাচীনতম 
পুথি । উহ্থাতে বেদ যে গ্রমাপ, দে কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নীচে। 

পরৃষ্টবদানুতরবিকঃ স হাবিতুদ্ধিক্ষয়া তিশয়যু্তঃ”-্তষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একাস্ত ও অত্যন্ত ছঃখ 

নিবৃততি হয় নাই, আন্ুশ্রাবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত 
£খনিবৃতি হয় না । নাই হউক, তথাপি উহ! বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা বায়। কিন্তু 

কপিলকে গ্রহণ কর! যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিঙ্গুদের এত ত্বপ! ধে, শ্রাহ্ধ- 
সভায় যদি কাপিল বা! লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহা্দিগকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়াইয়া দিতে 

হইবে। সাঁংখ্প্রবচনভাষ্যও সাংখ্যের একথানি নূতন পুর্থে। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, 
যেছেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং ছুরকম সাংখ্য আছে;--এক রকম 

হিন্দুদের ও আর একরকম বৌদ্ধদের । বৌদ্ধেরা কাপিল হুত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন 
এবং ঈশ্বরক্কফকারিকা চীন দেশের ব্রিপিটকে পাওয়! যায়। 
বৈশেষিক লইয়া! আরও গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেধিক আঠার রকম । আমরা ত অত পাই 

নাই। এক রকম সকলেই জানে, কণাদের যটপদার্থী_-উহাতে বেদের কথা আছে, _“বৃদ্ধিপূর্কো 
বাফ্যাক্কতিরেদে” ; স্থতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন । আর এফ রকম দশপদার্থা বৈশেধিক চীন 
দেশ হইতে পাওয়া! গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুর! উহা! গ্রহণ করেন নাই। 

কিন্ত বৌদ্ধরা উহ! রাখিয়াছে। বৈশেষিক এফ রকম "ফিনিকাল সাএন্স” ? স্তুত্তরাং উহ্থাতে 
সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়! লইয়াছেন | 

আরও বেশী গোল স্তারশান্ত্র বা লজিক লইয়া । হছৃপক্ষেই বলেন, উহ! অক্ষপাদের লেখ।। 

অক্ষপাদ দুজনেরই তরদা। কিন্তু টীকায় ছরকম হুইয়! গিয়াছে । আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে 
দেখাইয়াঁছি যে, অক্ষপাদের হুত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশান্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ 

করিয়া উনাকে দর্শনশান্ত্র করিয়া তুলিয়াছি। সে সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব 
না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সে কথাও পরে বলিব । এখানে এই যাত্র বলি যে, - 
বাতন্তায়ন এ শৃত্রের টীকা পিখিলে দিঙ্নাগ উহার ধোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্দ্যোতকর এ 

ভাষোর বার্তিক লিখিয়৷ দিঙ্নাগের মত খণ্ডন করেন। আবার বোদ্ধেরা এ মত খণ্ডন করেন। 
আবার বাঁচম্পতি মিশ্র তাহার খণ্ডন করেন; এইরূপে বন্ুবার খণ্ডন মণ্ডনের পর ছ্ই 

সম্প্রদায়ের মত ছুই রকম হইয়া! গিয়াছে ॥ দিঙ-নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে । 

ভারতবর্ষে বাৎন্তায়নের মতই প্রবল। 

তর্বশান্ত্রের ইতিহান অতি বিচিজ্্। চাপক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের হু চলিত ছিল ন|। 
কারণ, আমর! জন্ুমান বলি ও অনুমান শব্ধ প্রয়োগ করি । তিনিও অন্মান শব প্রয়োগ করেন 
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বটে, কিস্ত আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার অন্য অন্থুমান শব্ধ গ্রায়োগ করি, তাহার 
মতে তাহ! সাদৃশঠজন্তভানজন্ত জ্ঞান) গোতমছ্ছত্র চলিত থাকিলে উন এরূপ করিতে পারিতেন ন!। 

অশোকের সময় কথাবন্ক নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারপ্রন্থ লেখ! হয়। উহাতে বিচার করিয়া 
বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন কর! হয়। উহা! উচ্থীদের তৃতীয় সঙ্গীতির সময রচিত হয় এবং 
সমস্ত স্থরিরবাদের আচার্ধ্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-গ্রগালী বিচিন্্। 

মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হদজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা! কতকট। মেইরূপ। 

একটা কথ! উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়! তবে মুলকথার 
বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-্রণালী আর একরফম। ১। সনেহ।: ২। বিষ়য়। 

তাহার পর পূর্ববপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাঁহার পর নির্ণয় । এই পাঁটটির নাম অধিকরণ। 
কিন্ত মহাযানীরা ঠিক ইংরাজী পিলগিলম (51102157) ) মত কথ! কহিত, উহাকে তাহারা 
প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারট1 বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত । 

বিচারপ্রপালী হুইতেই প্রমাণের কথা উঠে_-উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাগাবলী বড় বিচিন্ত। 
বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকের! আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর 

একট! প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকের! ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগাঞ্জুন 
আর একদিকে 7; দুজনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শা, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। 
বৈশেষিকের! ছুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়! কথা আছে। কিন্ত কণাদের পুণিতে আগাগোড়াই 
আগমের কথ! আছে । কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অন্ুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে অক্ষম হুইয়া, আগমের 
উপর নির্ভর করিয়া! বাঘু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন । আকাশের স্থাপন! সেইনপে। 

সুতকাং বলিতেই হছুইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্জও এই তিনটা প্রমাণই মানিয়! 
গিয়াছেন। চার্বাকেরাই কেবঙ্ প্রতাক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না । 

নাগার্জুনের ও বর্তমান আকারে গোতমহুত্রের পর চারিটি প্রমাপই পণ্ডিতসমাজে আদর 
পার়। কিন্ত ইহার এক শত বৎসর পরে মৈত্রেয় নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ 
্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না । তিনি তিনটি প্রমাপই বথেষ্ট মনে করিতেন। তাহারও এক 
শত বদর পরে দিঙ.লাগ নামে একজন বড় পঞ্জিত পরাভূত হইয়। বলিলেন, শব্বও প্রমাণ হইতে 
পারে না) প্রমাণ ছুই বই নয়--প্রত্যক্ষ আর অনুমান । একেবারে বর্তমান ইউরোপীয় লঙ্জিকের 

মত হ্ছ্য়া গেল [01509106100 218 1061500৩, অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান 

করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহ! লইয়! বিবাদ হুয়। এই বাকা- 
প্রয়োগের নাম “অবয়ব” | গোতমের পুর্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎন্তায়ন বলেন, গোতম 
প্রথম পাচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অহ্মান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈরারিকেরা 

এখনও পাঁচ অবস্ববেই অস্থমান সাজান । দিঙ.লাগ কিন্তু আর ছুইটি তুলিয়! দিলেন । বলিলেন, 
তিনেই বথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ প্রথমটিতে পক্ষ ও দাধ্য নির্দেশ, ধিতীরটিতে 
হেতু নির্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখান। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের 



৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [২য় সংখা 

বিচারপ্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল । উহাদের সঙ্গে আঁটিয়! উঠা ভার হুইয়! উঠিল। 
দিওনাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়! গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে । বইখানি ছাপা হইলে 

উবাতে আমাদেয় ও বৌদ্ধদের স্তায়শান্স বুঝিবার খুব স্ুবিধ! হইবে। 

বৌদ্ধদের মেটাফিজ্িকূসের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে বদি কেহ জিন্তাসা করিত, 
নির্বাণের পর কি থাকিবে? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। দিবা কিছু বলিতেন ত 
বলিতেন, সে কথায় তোমার কি? তুদি ত জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোষার ত 
ব্রিতাপ নাশ হইল, সেই যথেষ্ট । শূন্য জিজ্ঞানা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর 
গরে জন্থঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন ৷ তাহার প্রধান উক্তি, 

দীপে! যথা নির্বুতিমভ্যাপেতো 
নৈবাবনিং গচ্ছতি নাস্তরিক্ষম্। 

দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ 

ন্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিম্ ॥ 
ক্কতী তথ! নিবৃ তিমভ্যপেতে। 

নৈৰাবনিং গচ্ছতি নাস্তরিক্ষম্। 
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ 

ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিম্ ॥ 

কিন্তু তাহার পর এক শত বা! দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জুন সাহস করিয়া নির্বাণ বা! শুন্তের 

লক্ষণ করিলেন, _-"সদসৎ তহ্ভগ্াহত়চতুফোটিবিনির্ঘক্তং শৃন্তম্।” উহা সৎও নয়, অদৎও নয়। 

ছুএ জড়াইয়াও নয়, ছুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা! অনির্বচনীয় । শৃন্তই পরমার্থ, শূন্তই সতা, শৃন্তই 
বজ্জ। শৃষ্ঠবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া! গেল। 

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্ধামচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্ । 
অদাহি অবিনাশি চ শুন্ভতা বজমুচাতে ॥& 

এই একাল বলিল, শৃন্ত ছাড়! আর কিছুই নাই । উহার নাম অগ্রতিঠিতসর্বাধন্দ । আর এফ 
দল মায়োপমাধৈতবাদ । শুন্ত ছা সব বন্ত মায়ার মত। শকঙ্করাচার্ধ্য ইহার সাত শত বৎসর পরে 
মায়ারাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষবের! গ্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়। ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত 
প্রচার করিলেন । বিষুম্থ'মী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ 
বিশিষ্টাছৈত মত, মধবাচার্ধয ক্ৈতাদ্বৈত মত গ্রচার করেন। শঙ্করের উপর কিন্ত সকলেরই রাগ-- 
তিনি প্রচ্ছন্ববোদ্ধ । শঙ্বরের ছুই তিন শত বৎসর পরে উয়নাচার্ধয সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, 
আমাদের দেশের স্তায়-মত দৃট়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শুন্ভবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ 
খণ্ডন কয়েন ও অনৃষ্ট'সহক্কত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃতব স্থাপন করিয়া! যান। 
দরশনিশাক্স অতি কঠিন, সহজে হ্ায়ঙলম হয় না । আমার এঙক্ষণ ধরিয়| দর্শনের চর্চাটা ভাল 
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হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া! উঠা কঠিন । তবে কালচারের কথ! বলিতে গেলে 

দর্শনশান্ত্রের কথাট! না বল! ভাল নয়। 
বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাঁষায়ই বই লিখিতেন ) আমর! এখন যাহাঁকে পালি বলি, উহ্নাতে 

কত ভাষা আছে, তাহ! বল! যায় ন|। প্রাচীন পুথি গুলির ভাষ! প্রায়ই পৃথক পৃথকৃ। বৌদ্ধেরা আর 

এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষ| ; উহ্থার কতক নংস্কৃত, কতক প্রাকত। এই 

ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাধম্বরূপ পদ্য । পদ) ও গদ্যের 
ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাঁষ। পুরাণ । ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে মারস্ত হইল। সে সংস্কৃত 

পড়িলেই মনে হইবে, এ মহাঁভাষ্যের ভাষা নয়, কোন প্রারতের তর্জম। মাত্র । এ সব কথ! আগে 

কেহু বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সন্বর্মপুগ্ডরীক নামে একখানি বই আছে, উহ্থার গদ্যট। এঁ রকম 

সংস্কত, আর পদ্যটা মিশ্র । নেপাল হইতে যে কযখানি পুথি পাঁইয়াছি, সব এ রকম। কিন তকলা 
মাকান মরু খুঁড়িয়া! যে সন্ধন্মপুওরীকের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দবটাই এ মিশ্র 
ভাষায় লেখা । 

শেষ অবস্থান বৌদ্ধের! অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকের! ভাল সংস্কতই লিখিতেন। 

তথাপি কুমারিল তাহাদের অবুৎ্পন্ন শব্ধ, অশুদ্ধ শব লইয়! বিশেষ বিদ্রপ করিয়া! গিয়াছেন। 
কিন্ধ যাহার! দার্শনিক ছিলেন না, তাহাদের সংস্কৃত বুঝ|ই যায় না। তারা বলিতেন, আমর! 

ব্রাহ্মণদের মত সশব্দ বাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে ভ্্রীলিঙ্গ 
লিখিব, প্রথম! স্থানে সথচমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরন্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে 

বহুবচন লিখিব, যাহা! খুপী করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে । 
বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির টীক! লিখিয়! গিয়াছেন) তাহার! সমস্ত বাধ্য পাঁণিনির 

হুত্্র হইতেই বাহির করিতে চাঁন, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একেবারে নন্তাৎ করিয়া! দেন। পাণিনির 
সুত্রে ভাঁল করিয়া বুঝিতে গেলে ইহাঁরাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন । কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি 
পাঁণিনির সমালোচন! করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতিব্যান্তি দেখাইয়াছেন। ইহার! তাহা! করেন না। 
লক্ষ্পসেন বৈদিক হৃগুলি বাদ দিয়! একখানি ব্যাকরণ করিতে চান) তিনি সে বাকরণের 
ভাব দিয়াছিলেন, একজন বৌদ্ধ পর্তিতের উপর। তাহার নাম পুরন্থবাত্তম। 

তাস্বরাচার্ধ্য বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচি । তাঁহার! মনে করেন, চক্র হুর্য)। এছ তারা 
ছই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আৰ যাহার! উদয় ছয়, কাল গাহারা' আসে না, পরণড দিন 
তাহারা আবার আপিবে। হিন্দুদের কিন্ত এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষজই রোজ উদয় হয়। 

ধর্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ডিতর যে ভেদ আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। 
এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। 
হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা টারায়ণ খাধি করিয়া! গিয়াছেন। লোকে পূর্ব্বার়ে ও অপরাছে তোৰ 
করিবে । কেহ কেহ বলেন, অপরারে না হইয়। সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহ! ছাড়াও 
সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যাঁয় হে? '্রাতঃকাঁলে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন। 



৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ -পত্রিক। [২র সংখা] 

তাহার আর একটা নাম ছিল কল্যবর্ত | ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়! গিয়। একবার দিনে ও 
একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইছে । আমরা! বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক কূর্যযতে 
হুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য অর্থাৎ যাহা খাইয়। আচমন করিতে হয় 
অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহাঁর যখন তখন কর! যায়; ফলাহাঁর শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, 
কিন্ত উহার এখন একটা! পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পানিফলের জিলিপি, পানিফলের কচুরি, 
এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণা হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায় খাইয়া মুখ ন! ধুইলেও চলে । 

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্ত আর একরকম। তাহারা একবার খাইবেন; বারটার আগে 
সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়! চাই । খাইতে থাইতে যদি বারট! বাঁজে, অমনি উঠিয়া! যাইতে হইবে 1 
ছায়াটা ছু আঙ্গুল পূর্বে হেলা পর্যাস্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর 
দলাদলি হইয়া যায়) অনেকে বারটার পূর্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন । বারটার পর 

কিন্তু তরল পদার্থ ভিল্ন আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা-_-নারিকেলের জল, 
ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ দিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা 
এখনও এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন । কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া 

দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন । গাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই 

নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাধান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাধাবীধিট। 
একেবারে উঠিগ্কা গেল) এখনকার নেপালী ও তিববতী বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ 
বলিয়াছেন, সকল ধর্পেই আছে, 289৮ 804 ৮01811এদের দেশে কিন্তু [7655 8100 

০1310) না খাইয়া তাহার! কিছু করেনা । আর আমাদের বাঙ্গাণার ব্রাহ্মণদের “ভৃক্ত।1 
কিঞ্চিপ্ন চচরেৎ--আহাঁর করিয়া কোনরূপ ধর্ম কর্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও 

দিবে না। 
উপবাস 

উপবাস শষের অর্থ কি? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু । এ থেকে 'ন! খাওয়া; হুল কেমন করে ? 
এ সম্বন্ধে শতপথ্-ব্রাঙ্গণে লেখা আছে যে, বজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া! সম্বরন . করিলেন 

অর্থাৎ যক্তশাল! বাধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া দে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন । 
যক্রশালার নিকটে দেবতার! বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস । তার পর দিন এই 
সকল দেবতা! অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কি না, ইহা লইয়! বিচার উঠিল। 
একদল বলিলেন--“অনশন”, আর একদল বলিলেন, -না, কিছু খাইতে হইবে । শেষের মত 
প্রবল হইল, অল্প বিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, বিস্ত সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। 
পিতৃক্কত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না । আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে 

বড়ই কড়াকড়ি । ভঙ্াচার্য্য মহাশয়ের! সর্বদাই বলেন,--“ভুক্ত,| কিঞিন চাচরেৎ।” বৈষবের! 
কিন্ত কিছু আহার না করিয়! সন্ধ্যা আহি করেন না। তাস্ত্রকেরাও তাই বরেন। স্মার্ড 

পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়। "ভূ কিঞিলল চাচরেৎ” করেন। 



সন ১৩৩১ ] হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ ৫৫ 

বৌদ্ধের! অষ্টমী, চতুর্দশী, পুর্ণিম! ও অমাবন্তায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম 
ছিল-_-উপোসথ, পোসধ । জৈনের1 কিন্ত তাহাও ছাড়িয়া দিয়! শুধু “পো” করিদ্নাছেন। এ দিন 
তাহারা ন! খাইয়া! বিহারে যাইতেন ও বৈকাঁল বেলা! ধর্মকথ| গুনিয়! কাটাইতেন। বারব্রত 

ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড় উপবাস করেন না । খাওয়া দাওয়! সম্বন্ধে তাহাদের কোন নিয়ম 
নাই। আমর! যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়! খাই, তাহার! তেমন করেন না) যেবৃদ্ধের 
অহিংস! প্রধান কথা, তীহার শিষ্োরা এখন মাংস খাইতে কোনরপ দ্বিধাই করেন না । তবে 

অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়! থাকেন ৷ চীনেরা আমিষ বলিয়! হুধ ঘিও খায় না। তাহার! উহ্হাকে 

80100810০০৫ বলে। পেয়াজ রন্থুনে বৌদ্ধদের কিছুমান্র দ্বিধা নাই । মদেও তাহাদের আপত্তি 

নাই। আমার বন্ধু ইন্জানন্দ বলিতেন, যে যত বড় পণ্ডিত হইবে, সে তত বেণী মদ খাইবে। 

ক্ষৌরকার্য্য 

প্রাচীন কালে হিন্দুরা কামাইতে হইণে ছুজম নাপিত রাধিতেন )--একজন নাভির উর্ধট। 
কামাইত--আর একজন অধ:ট| কামাইত। যে উপরের দিকটা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, 
যে নীচের দিকৃটা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাঁংন্তায়ন কামসথত্রে বলেন, দাড়ী ও গৌঁপ 

কামান চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই । অধোদেশ উৎপাটন করিয়! কামাইলে দশ 

দিন, না হলে পাঁচ দিন) উরত কামাইতে হইলে ফেন! ব্যবহার করিতে হইত) সন্ন্যাসীদের ও 
্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্নযাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই । মাথার সব চুল রাখা 
সে কালে পুক্ুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনও দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিশ্ুনী 
করিয়া! খোঁপা কাটে । মাথাটি ওল করিয়! কামাইয়া মধ্যে খুব বড় রকমের টিকি রাখা আর্ধবর্তে 
চলিয়াছিল--সন্্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা! কামাইতেন, শিখ! পর্য্যস্তও রাখিতেন ন!। 

বৌদ্ধ ভিক্ষুর! মাথাটা তল করিয়! কামাইতেন, তাহারা মাথার চুল পনের দিনের বেশী রাখিতে 
পারিতেন ন|। নয় দিনের মধ্যেই কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠের টিপি 
গাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক ক্ষুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান 

করেন যে, বৌদ্ধের! নিজে নিজেই কামাইতেন | অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া 
ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয় ত তিক্ষুদেরও কামাইত। 
কিন্ত বিহারে মেলা ক্ষুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতের৷ পাট্নী, 
চগ্ডাল, মুচি, হাড়ী গ্রাভৃতি আনেক জাতিকেই কামাইত না। এই সব. জাতির নিজের জাতির 
মধোই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা 
মুসলমানদের কামাইত ) এমন কি, তাহাদের পায়ের নথ কাটিতেও আপত্তি করিত না! । কিন্ত 
এই সকল জাতিকে তাহার! কখনই কামাইতে যার না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি 
যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতের! তাহাকে কাঁমাইবে ) কিন্তু বদি সেই মুচি ভেক লইয়া! বৈষ্ঞব 
হয় ত তাহাকে কামাইবে ন1। হাড়ীদের নাপিত নাই । তাহার! নিজে নিজেই কামায়। সেজন্ত 
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আমাদের দেশে একটা কথ! আছে, হাড়ীর ক্ষুরে তোকে কামাইয়! দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে 

অনাচরণীয়, অব্যবহার্ধয করিয়৷ দিব অর্থাৎ কোন নাপিত তোকে কামাইবে না। 

| বিছান! ূ 
হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চার-পাই ব্যবহার করি! আসিতেছেন | চার-পাইয়ের নাম 

আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাশের বা কাঠের চাঁর-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোঁষ প্রভৃতি 

নানারূপ শধ্যাধার চলিতে লাগিল । এমন কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখান! খাট, 

একখানা তক্তপোষ, অন্ততঃ একখান! পিঁড়ি9 দিয়! থাকি । বৌদ্ধের কিন্ত উচ্চাদন এবং 
মহাসন একেবারেই বর্জন করেন। উচ্চাসন বর্জন করিলে তাহার খাট, পালং ও চৌকা, 

চার-পাই চলে না ; মাটিতে মাছুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্]াগ করায় গদী, তোষক, 

বিছানার চাঁদর, তাকিয়া, গিদ্ধে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে 

হয়। বড্ড বড়মান্ুধী কর, একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাক, না হয় গালিচ! কীথাই 
তীহাঙ্ের বেশী সন্বল। বিচিত্র বিচিআ্ কারিকরী-করা কাথা, ফুল-তোল! কাথা বৌদ্ধদের জন্ত 

হইয়াছিল বোধ হয় । এখনও অনেক জাতীয় সন্ন্াপীর কাথাই সম্বল। 

পোষাক 

বেদের সময় ব্রাঙ্গণর! মাথায় একটা! পাগড়ী দিতেন। এখনও কোন বৈদিক কাঁ্ধ্য করিতে 
গেলে একটা উষ্কীয লইতে হয় - তীহার! ভুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইণে 
তাহাদের চলিত না। একখান! ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও 
থাকিত। এখন ত উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের হুত| হইয়াছে , কিন্ত পৈতার সময় চামড়ার 

পৈত৷ ব্যবহার করিবার কথ! আছে । চামড়া পাওয়। যায় ন! বলিয়! অন্ততঃ একটুকরাও কালসারের 
চামড়! বাধিয়! দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখান! চামড়া দিয়া গাট! টাকিয়া! রাখিতেন। জামা 
বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই-করা কাপড় লইয়া! কোন ধর্মকর্ম করিবার বিধি নাই। 

বৌদ্ধদের কিন্ত এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর কোন পোষাকের কথা শোনা যাঁয় 
না। চাঙ্গরথান! এক কাধে ফেলিয়া! আর কাধ হইতে খুলিয়! রাখ! হইত | সে কাপড় ও উত্তখীয 

আবার খুব দেলাই-কর! হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাহাঁয় 
সর্ব! যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্ত ছোপাইয়! পরিতেন ৷ কি দিয়া ছোপান হইত, 
ঠিক জানা যায় না। কখনও কখনও বলে কাষায় বন্ত্, কখনও বলে রক্ত বন্ত্র। রাজা! রঙ দিক 
ছোপাঁইতেন, কি কাষায়:রঙ দিয়! ছোপাইতেন, অথব! হয় ত ছুই রঙকেই তাহারা রক্ত যলিতেন। 
তবে দেশের নিয়মান্ুসারে তাহারা যে জামা বা! চৌবন্দী ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সঙ্গে 
নাই। নেপালী বৌদ্ধেরা নেপালী গৃহস্থের মতই কাপড় পরেন । তবে নেপালে এখন বিহায়ও নাই, 
মঠও নাই। খাঁছার। বিহারে বাস করেন, তীহার! যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি 

বিবাহ করেম ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন। ২ 
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স্নান 

ত্রাঙ্গণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নান! রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে, _ভন্মস্ান, গোময়- 

নান, ঘ্বতঙ্গান, ছুদ্ধন্নান, দধিন্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন নান, উঞ্চজলে সান, তোলাজলে 

স্নান । বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না. হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্বদাই করিতেন, 
তা নয়, যজ্তে ব্রতী হুইবার পূর্ব্বে ফজমানকে এরূপ ন্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্বে রাজাকে 
এরূপ স্নান করাইতেন, অন্ত সময় অবগাহন ন্নানই প্রায় করিতেন। ন! পারিলে মাথ! ধুইয়া 
ফেলিতেন অথবা! গ! ধুইয়! ফেণিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। 
বৌদ্ধদের সান জলে জলেই হইত, ভম্মাদির স্বান সম্বন্ধে বড় শুন! যাঁয় না। কিন্তু গানের সময় 
তাহার! মন্ত্র পড়িতেন,-_-প্বথা হি জাতমাত্রেণ নাপিতাঃ সর্বতথাগতাঃ|॥ তথাহং সাপরিষ্যামি 

শুদ্ধং দিবোন বারিণা॥ ওঁ সর্বতথাগতাভিষেকসময়ন্ত্রিয়ে হূং ূ ং।” 

মুখ ধোওয়। 

্রাঙ্মণের! অধিকাংশ স্থানেই ফাঁতন করিতেন । ফতনের কাঠি হয় আট আঙ্গুল, ন| হয় বার 
আছুল থাকিত। কিন্তু শ্রান্ধাদির সময় তাহারা দীতন করিতেন না, পাছে দাত দিয়া রক্ত 
পড়িয়। ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাঁশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সে অন্ত শ্রান্ধের 

দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাহাদের 
আপত্তি ছিলনা । অনেক জিনিষ দিয়! তাহারা মাঁজন তৈরী করিতেন। কিন্ত তঙ্জনী 
অঙ্গুলী দিয়! টাত মাজা অত্যন্ত নিষেধ । মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়! টাত মাজাই খুব প্রশস্ত । 

কারণ, অঙ্কুলীর মধ্যে উহ্থাই সর্বপেক্ষ! কমজোর। উহা! দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাঁড় লাগে না। 
তর্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহ্থাতে বিলক্ষণ ক্ুতি হয়) দীঁতন সন্ধে ব্রাঙ্গণেরা অনেক 

গাছ পরীক্ষা! করিয়াছিলেন এবং সকগ স্বতির পুস্তকেই ফোন্ কোন্ কাঠে ঈাতন করিতে হয় 
এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দী আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে 
চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত । বেশী বয়সে দীত পড়িয়া! গেলে দঁতন ছ্রেটিয দাত 
পরিষার করিয়া দিতে হুয়। যে সবগাছে কষ আছে, সে গাছের ভালেই ভাল দীন হর, 
তাহাতে দাতের, গোড়াও শক্ত হয়| : 

বৌদ্ধের! দীতনী করিতেন। কিন্ত তীহাদের দাতন প্রায়ই বার আঙ্গুল হইত'। নট আল 
দাতন তাহার! বড় ব্যবহার করিতেন না। দাতন বার আঙ্গুল হইলে উহা দ্বার! জিব-ছোলারও 
কাজ করিতে পারা যায় । বৌদ্ধেরা| ধাতুপ্রব্য ব্যবহার করিতেন না । কাজেই তীহাদের ধাতুনির্দিত 
জিষছোল! থাকিত না। সুতরাং তীহার! বার আঙ্গুল ঈীতনই পছন্দ করিতেন । আট আঙ্গুল 
দ।তন দিয়! জিব চুলিতে গেলে দাঁতে আঙ্গুল লাগিত এবং কাটিগা যাইবায় সম্ভাবনা ছিল। মাজন 
দিয়া দাতন করিলে প্রায় দীতে পাখুরি হয়। নাড়ী ও দীতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত 
জিনিষ জন্গিয়া মাড়ীকে আল্গা! করিয়! দেয়। সে জন্ত মাজনটা সে কালে দত্তরোঁগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ 
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বা ক্রাঙ্মণ কেহুই ব্যবহার করিতে ঢাহিতেন না । তন করিতে গেলে ঠাতনটী বার বার ধুইতে 
হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহ! ধুইয়া৷ আবার ব্যবহার করিতে হুইত। 
ইৎসিংএর পুস্তকে আমরা পড়ি যে, চীনের! আমাদের কাছ থেকে দাতন করা শিখিয়াছিল । কিন্ত 

আমরা এখন দীতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। গীতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল। 
না পাইলে একদিন কাটিয়া পাচ দিন ব্যবহারও চলিত। 

মুখ ধোওয়ার সংস্কত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধো দিতে হয়। তারপর 

হইবার ওষ্ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাপিকা. ম্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ 
এগুলি ধুইতে হয়। ততকরগপ্ত বলেন, গীতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,--_"ও' নমো 
রত্বত্রয়ায়। নমো! হারিত্যে, মহাবক্ষিপৈ), অল্নে পানে ফুঃ স্থাহা |” 

কাপড় কাচা ও তেলমাখ। 

ধোব! বা রক্গকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্ত ব্রাহ্মণের! নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া 
ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথব! ময়ল! কাপড় পর! তাহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর 

তাহারা কাপড় ধোবাঝাড়ী দিতেন, তাহ জানা যাঁয় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাহাদের 

কাপড় শ্রীত্ব মল! হইত ন। | বৌদ্ধের! কিন্ত তাহাদের কাপড় ধোবাবাড়ী দিতেন, এ বথ। 
গুনা যায় না । কিন্তু গানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক । নিজের হাতে 
'কাপড়খানি নিঙড়াইরা শুকাইয়। লইতেন। ব্রাহ্মণের! গামছ! ব্যবহার করিতেন এবং তেলও 

মাথিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছ! ব্যবহার করিতেন কি না, কোন পুস্তকে দেখিতে 
পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ সনের পূর্বে মাখিবার অনেক জিনিষ ছিল। আমলকীবাটা 
তাহাদের মধ্যে একট! | তাহারা এ দ্রব্য একদিন তৈরী করিয়া ছুই তিন দিন ব্যবহার করিতেন। 

কিন্ত অনেক ধর্ম কর্দের সময় তাহার! অত্যঞ্জন নান করিতেন ন| | স্বামী বিদেশে গেলে 

স্্রীলোকের! রঙ্নান করিতেন। 

বৌদ্ধ ভিন্কুদের মঠে পাইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসী-তর! জল থাকিত ও 
একট! ছোট পাত্র ( কুঙ্ডি ) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ভাগ! গৌজ। থাকিত। 
তিক্ষুর! সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তীহার! সেখানে তিনটা মাটির গুলি লইয়া! বাইণেন। কার্য 
শেষ হুইলে ছুইটা গুলির স্থার৷ ছুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টা ছারা ব! হাতটী ধুইয়া 
ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আনিয়া! সেখানে একখান! ইটের উপর পনেরটা গুলি সাজান 
থাকিত। সাতটি বার! সাতবার বা! হাত ধুইতেন আর সাতটা দ্বারা সাতবার ছুই হাত ধুইঙেন। 
অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহ, তলপেট এবং পা! ধুইয়! ফেলিতেন। তাঁহার পর্প তথ! হইতে বাহির 
হয়! আদিতেন। ভতকরগগ তাহার “আদি কর্য়চনার' বলিয়াছেন, 

“রদ্বয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং তথাাদার বর্চোমুত্রকরদাদি বা! বা! শিক্ষোজা! তগবত। 
বিনয়াদিষু সামান্েন ন! সর্ব! উচচতে । তথা ৮-- ডি 8 



লন ১৩৩১ ] হিচ্দু ও বোদ্ধে তফাৎ ৫৯ 

কুর্যাৎ কৃত্যাং গুঢ়াং প্রাতঃ বর্চপ্রজাবকন্মকম্ । 

ততোহপি বহুভিশ্চৈব মৃত্তিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম্॥ 
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিত শুদ্ধয়ে মৃদঃ | 
উদ্ভয়োরপি সত্ব পৃথক্ পৃথগবস্থিত$ ॥ 

ইতি হস্তাদি বত্বেন ক্ষালয়ে বহুনান্ুন! । 
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষ। হু্কতাত্বন্তথ! ভবেৎ |” 

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও ততকরগুপ্তের সময় 
পর্য্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল | হিন্দুদের বিত্ত ব্যাপার অন্তরূপ । তাহাদের পাইখানার 
ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়! পড়ে, 
সেখানে তাহারা শৌচ করিতে যাইতেন । শোৌঁচ কার্ধট1 জলের দ্বারা সাধিত হুইত। তীহারা 
ছই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্ত যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দুর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি 
করিতে ছাড়িতেন না। অন্ততঃ বারো বার হাতে মাটি করিতেন । এখনকার লোকের মতন 

মাটিতে বাঁহাত ঘষিয়াই- কাজ সারিতেন না। স্বতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় নাঃ 
অশোক রাজার পাঁইথান। ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্ধ্য করিতেন । বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালন- 

মঙ্গির ও স্বেদাগার ছিল। প্রআাৰ করিয়! জল নেওয়। উত্তয় পক্ষেরই বিধি ছিল । 

ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত গ্লোক 
পাঠ করেন) 

জোকেশ চৈতন্ডময়া ধিদেব 

শ্রীকান্ত বিষে! ভবদাজ্ঞয়ৈব | 
গ্রাতঃ সমুখায় তব প্রিকনার্থং 

সংসারধাতরামন্থ্বর্তয়িষ্যে। 
বৌদ্ধেরা গ্রাতঃকালে উঠ্িপনাই “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং 

গচ্ছামি” ও এই সন্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথ! পাঠ করেন। 
দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্ছুদের যে তেদ, তাহ! দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি 

দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার,--গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোপ্নন, জাতকর্ষ্, নামকরণ, 
নিক্ষামণ, অন্বপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালী বৌদ্ধদের ছইটা মাত 
সংস্কার। একটী পাঁচ বছরে, তাহার নাম তিক্ষু হওয়া! । আর একটী ১৭ বৎসরে--তাহার নাম 
বজাচার্ধ্য বা গুতান্ভু হওয়! | আমানের সংস্কারের মানে যে, আমর! প্রথম যে কাঁ্ধ্যটি করিব, সেটি 
ম্ত্রপূত করিয়া! করি) কোন সংস্কার করিতে হুইলে গণপতি পুজন, গৌধ্্াদি যোড়শ মাতৃকা 
পুজা, বহৃধারা, অযুষ্য-মন্ত জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশ(ঙিক! বা! বহিস্থাপন করিতে হয়। 
সেই মস্্পুত বহিকে সান্সী করিয়া তাহার! প্রথম কার্যাটা করির। থাকেন। গর্ভাধানও তাই, 
পূংসবনও তাই, সীমন্তোরয়ন ও ভাই, বরাবরই ভাই । কার্য্যটী যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি। 



৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পন্র্িক' | ২র সংখ্যা 

গ্ভাধানের অর্থ বলিয়৷ দিতে হইবে ন| | পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাঁস গর্ডের সময়-- 
যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ীচিন্ধ গ্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্ধ্যাদি পূজা 
করিয়া, প্রাঃকালে গ্রামের ঈশ।ন কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোন সুঁ়ার 
ঠিক নীচে ছটা ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলশুদ্ধ সেই সুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়া ইয়া, 
সেইটা বাড়ীতে আনেন,_আনিয়া এমন উচু জায়গায় রাখিয় দেন, যেন মাটি নাস্পর্শ করিতে 
পারে। তাহার পর কোন কোন জিয়াচ পোয়াতী আসিয়া সেটি বাঁটিয়! দিলে স্বামী, অধির 

সমীপে স্ত্রীর পিছনে ছীড়াইয়া, সেই বাটা বটের সয়া প্রথমে তাহার ভান নাকে ও তৎপর 

তাহার বৰ! নাকে শোকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসস্তান হুইবে। জাতকর্দেও 
এইরূপ নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব বহ্িস্থাপনাস্ত সমস্ত কার্ধ্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়ীচ্ছেদ। 
কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ী মোটা হইয়া যাঁর, ছেদেও কষ্ট হয়--বানকেরও 
প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়ীচ্ছেদের পর এ সব কার্ধ্য হয়। যখন ব্রাহ্মণের! অগ্নিহোত্রী ছিলেন, 
অর্থাঙ বাড়ীতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্থপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার 
আগুন থাকিত, তখন এ সকল দুর্ভোগ ভূগিতে হইত নাঁ। গৌর্ধ্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা 
হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্িস্থাপন পর্যাস্ত সীহাদের করাই থাঁকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাশের 
ঠেঁচাড়ী মন্ত্রপুত করিয়া, সেই অগ্নলিতে তাতাইয়! অবিলম্বেই নাড়ীচ্ছেণ করা হইত। যতদিন 
বাক্ষণের! সাগ্রিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষ! করিতেন, ত্ীঁহাদেরও এ হূর্ভোগ ভূগিতে হইত না। 

এ সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয় । নামকরণ, অক্পপ্রাশন, চুড়াকরণও 

ঠিক এঁরূপ সংস্কার। বকিস্থাপন পর্ধযস্ত করিয়া, সেই বহছির সঙ্গুথে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া! করিতে 
হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়! লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর 
কাছে লইয়া যাওয়া । গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন--দিন কতক পরে দ্বাহার 

বেদারস্ত হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হুইলে তাহার সমাবর্তন হয় অর্থাৎ সে 
আবার ঘরে ফিরিয়া আসে । আমরা কিন্ত এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া! ঘণ্টা 
ছুএকের মধ্যে সারিয়! দিই । বিবাহও এইরূপই সংস্কায়। : বিবাহ শব্দের আমল মানে--বৌটীকে 
পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিষ়া লইয়া যাঁওয়!। কন্তাদান, স্ত্রী আচার, কুশগ্ডিকা, লাজাহোম, 

অরুদ্ধতী দর্শন--এ সবলগুলিই বিবাহ্টীকে সংস্কার করিবার জন্ত, উহাকে মন্্রপুত করিয়া পৰি 
ভাবে গ্রহণ করিবার অন্ত । নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে এগ সব সংস্কার কিছুই নাই। উছ্ছাদের একটা 
সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ হ্থুপ্রসব হইবে, তাহার জন্ত প্রার্থনা । তাহার পর ছেলে ৫1৬ 
বঙসর়ের হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্বাপেক্ষা বয়সে বড় ভিক্ষু, তাছায 
কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটী বলেন, তুমি হইও না, বড় কষ্ট 
করিতে হয়--বড় বিখি নিষেধ মানিয়! চলিতে হয়, ভূমি ও কাজ পারিবে ন, তুমি ছেলে মানুষ 
সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, দিশ্চয়ই পারিব, আমি শাকাপুজ--আমি পার্িব ন! কেন? 
কুড়াটী তখন একখানি রূপার স্ষুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি সুড়াইয়! দেন, আপনার কাছে 
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রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান । পাঁচ সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে,_মহাঁশয়, আমি জর: 
পারি না, আমি মার কাছে যাব। বুড়! তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়। উচিত নয়। কিন্ত 
সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শৃকরের মাংস খাওয়াইয়! মায়ের কাছে 
পাঠাইয়৷ দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয় ঠাকুর-বরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে 
পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পুজার আয়োজন করিয়া! দিতে পারে। ইহার পর 
তাহার আর এক সংস্কার আছে- সেটা! সতের বছরের সময় | যদি দে সতর বছরের মধ্যে একেবারে 

ত্রীসংসর্গ ন! করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথ! মুড়াইয়! কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা 

হইলে সে বজানার্য্য বা গুভাজু হয়। সে তখন ঠাকুর-ধরে পৃজ!র অধিকারী হয়, তাঁহার পাঁচটা 
অভিষেক হয়,-_মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মঞ্ত্রাভিষেক, স্থরাভিষেক, পক্টাভিষেক | তখন সে 
পুরা বজাচার্ধ্য হয় এবং সকগ প্রকার ধর্মকার্ধেযই তাহার অধিকার হয়) কিন্তু বর্দ সতের 

বছরের আগে স্ত্রীসংসর্গ করে, তাহা হইলে দে কখন৪ বা চার্ধ) হইতে পাবে না, তাহার বংশও 

ভিক্ষু থাকিয়া যায় । উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে । বিবাহ মানে শক্তিশ্রহণ অর্থাৎ যোগমার্গে ও 

জ্ঞানমার্গে যাঈবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা । মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের 

সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সেযাঁহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই 

সঙ্গে থাকে, স্ত্ীপুরুষের স্তায় থাকে; ছেলেপুলে হয, গৃহস্থালী করে। ছুই প্রকার বিবাহের বা 
শ্তি-গ্রহণের প্রণাণী আমি পাইয়াছি,--একটা ত ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিব র মত নহে। বৌদ্ধেরা 
কিন্ত বলে-_-এ সব কেতাঁবী কথা, কাজের নয়; আমাদের আসল শ্তিগ্রীহগ ওরূপ নয়। 

এই ত গেল নেপালী তিক্ষুদের কথা--ইহাঁর। সব গৃহস্থ হইয়। গিয়াছে, একটাও আসল 
মন্যাপী নাই। খেষ আদল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হুইল মরিয়া গিয়াছেন-_-তাহার পর 

সবই এক হইয়! গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়--বজাচার্ধ্যের ছেলে বজ্রাচার্যয হয়, কিন্ত 
বৌদ্ধদের আদল বজ্তাচার্ধ্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হুইবে,--্গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, 
অহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত । আদি প্রাণিহিংস! করিব না, ন! দিলে পরের 

জিনিষ লইব না, ব্রন্ষগর্য্য খণ্ডন করিব না, মিথ্য/কথা বণিব ন।, সুরা, মৈরেয ও মদ্য পান 

করিব না। যাহারা এই সকণ শীল গ্রহণ করিয়! অভ্যস্ত হইয়া! যাইত, তাহাদিগকে আরও 
তিনটী শীল দেওয়া হইত,_-কটুবাক্য বলিব না, গান বাজনা করিব না, অক্চন্দনাদি ব্যবহার 
করিব না। গৃহস্থের| কিন্ত ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না| ইহার অধিক আর ছই্টা 
শীল শুধু তিক্ষুদে্ জন্ত-_-একটা উচ্চাসন ও মহাপন ত্যাগ ও একটা রজতকাঞ্চন ত্যাগ, 
স্থবিরবাদে অর্থাৎ দৃক্ষিী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম? কিন্ত উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার 
উপরও কিছু আছে। তীহার! শ্ীলকে স্থল বলেন--*এই দশটা শীল তাহারা অষ্ট সম্বল করিয়! 
তুলিয়াছেন ; নবম সম্বলের নাধ বোধিসত্বদস্বল। 

ততকরগুপ্ত রত্বব্র় শরণের কখ। বলিয়া বলিতেছেন, _“অনেনৈৰ রত্ব রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি . 
গীয়তে। ইদখৈতৎ 'ররত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনন্ত উপাপকাদিসর্বসন্থলানাং বীজতূতম্। সন্বলা- 
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'্চৈতানি (1) কতিসংখ্যান্তে সম্বল! উচ্যস্তে বিভাষায়দ্। উপাসকাদিপোষধাস্তা অষ্টৌ। 
বোধিসত্বমহাধানে পূর্বোক্ত এব অষ্টৌ৷ বোধিসত্বসন্থলো নবমঃ অগ্রনরমহাযানে পূর্বোক্ত! এবং 
নব বজজত্রতসন্বরো দশম: তত্র উপানক-উপানিক! শ্রামণের ভ্িষ্ষু আামণেরী শিক্ষমাণ! ভিক্ষণী 

ব্লিসগানাং আ্ীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপুসত্ঘরাঃ 1” 

তাছা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষ। মহাধানীদের আরও ছুইট সম্বল আছে। 
একটা বোধিসবসন্বল, আর একটা বন্তব্রতসন্বল। বোধিসত্বসন্বল বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বৃত্ত 
লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । বজজব্রতসন্থল অর্থাৎ আমি শৃন্ত হুইয়! গিয়াছি, এই ধারণা । 
বঞজ বলিতে গেলে শুন্ততাকেই বুঝায়। 

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের বথ| সব বল! হইল। এখন উহাদের অস্তোিকিয়ার কথ।। 
অগ্নিধোত্রী ব্রাহ্মণের! উহাকে ইষ্টি বলিছেন | অগ্রিত্য়সাঁধ্য যাগের নাম ইঞ্টি। সাগ্লিকেরাও ইষ্ট 
করিতেন, কিন্তু তাহার! একাগ্রিতেই কার্ধয করিতেন । আমাদের এখন বি স্থাপন করিয়া, উহাকে 
মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্ধান্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আস্ীয় 
স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্ততঃ আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্ত কেহ স্পর্শ 

করিতে পারে না। শবম্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে, তাহাদেরও অশৌচ 
হয়। চুল্ীটা ভাল করিয়া পরিফার করা, যাছার! শবদাহু করে, তাহাদের প্রধান কর্তব্য। যদি 
একখানি কয়ল! চুললীতে পড়িয়া! থাকে, তাহ! হইলেও তাহাদের প্রতাবায় হয় | সাধারণ লোকের 
সংস্কার, চু্ীটি পরিফার করিলে আর জন্মে লোকটা ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া 
থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুলী অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকট! ফাল হয়। দাঁহকারীদের 
আর একট! প্রধান বর্তবা, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে অংশ গভীর জলে ফেলিয়া 
দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দুর জলে ফেলিয়া! নেওয়া । 

আমরা শবকে অণুচি মনে করি, অস্থিকেও অণ্ুডচি মনে করি) তাই হাড় ছুঁইলেই 
আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধের| কিন্তু সেন্ূপ করেন ন1। শুধু হাড় নয়-_আমরা নখ, চুল 
কাট। হইয়া! গেলে তাহাকে অন্পৃস্ত মনে করি--তাঁহ। ছু ইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বোদ্ধের! 
কিন্ত এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য 

পাথরের বাক্স ব! কৌটায় পুরিয়! রাখেন এবং তাহার উপরে বড় বড় স্তূপ নির্মাণ করেন, স্ব পের 

চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্যপের পুজা করেন, স্তপের চারিদিকে দিঙ্জাল! দেন। এই 
জারগায় বৌদ্ধ হিচ্ছুতে বড়ই তকাৎ। - বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলি! দেয়, অনেক সময়ে 
শশন-রক্ষকের নিকট পৌড়াইবার জন্ত কিছু পরস! দিয়! আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব সাক 
করিয়া, সে দেহ তৈলপ্রোণীতে পুরিয়া দাং করে এবং হাড়গুলি পিয়া, তাহার উপর সপ নির্মাণ 
করে। বুদ্ধদেবের ছাঁড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জারগায় আপ হয়।, রাজ অশোক 
তাহাদের মধ্যে সাতটর 'সলিলনিধান, উঠাইয়া। তাহার চৌরাশী হাঁজার ভাগ করেন এবং 
ভাহার উপর চৌরাশী হানার স্তুপ নির্খাণ করেন । নেপালে এখনও জনেক গুলি স্ত প অশোক- 
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স্তপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা ববেন,_-ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা কর! উচিত নয়। 
কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তুপের মত ও উহাদের মাল-মস্লাও অশোক-্ত,পের মত। 
তাহার পর শ্রাদ্ধ । অগ্রিহোত্রীরা পিতৃপিগ্ড নামে ষজ্জ করিতেন) উহা! অগ্নিত্রয়সাধ্য। লাপ্সিক ও 

নিরগ্লিকের! শ্রাদ্ধ করিয়! থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে -মুতের উদ্দেশে অদ্ধাপুর্বক অন্ন, বস্ত্র ও 

পিওদান। ইছা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া! থাকে । শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে--গ্রেতশ্রাদ্ধ, মানিক 
্রান্ধ, সপিগীকরণ, পার্বণ শ্রর্থ, অমাবন্তা শ্রান্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদিক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি । ভূতের 
তয়ে অনেকরপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রান্ব যেক্েহ করিতে পারে-স্রাঁহার অধিকারী, 
অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিও শ্রাদ্ধ । যব, মাষ ও তিলঃ--এই তিনের 
ব্রিপিগ্ড করিতে হয়। ততকরগুপ্রের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, 
ভগবান্, গৃহস্থাশ্রমীদের অন্য শ্রান্ধেরও বাবস্থা করিয়াছেন । অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। 
নিতাশ্রান্ধের সময় বলিতে হয় ৷ বেধিপত্বচর্যযা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের! যেমন পূর্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, 

আমিও সেইরূপ করিব-_“ও অন্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, 

প্রপিতামহ, তাধাদের পত্ধীদের ও অতিথিদের জন্ত বজ্জতগুল হুইতে উৎপন্ন সন্বত অন্ন আঃ হুং 
স্বাহা»* এইটী তিনবার পাঠ করিয়া! দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য কর্দের 
পরিণামন্বরূপ সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইকপ করিব । আমার এই পুণ্য 
মোক্ষের হেতু হইবে। পার্বপ্রান্ধ ও অপরপক্ষের শ্রান্ধেও এই বিধান। একোদিষ শ্রান্ধে 
যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাছারই নাম গো উচ্চারণ করিবে, আর সকলই পৃর্ধের মত। নান্দীমুখ 

আদ্ধও এইরূপে করা ষায়। কোখার হাটু পাঁতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হুইবে, 
কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে--.এই মব নিজেই বিগর করিয়া! লইতে হুইবে।, 

ব্রাঙ্মণভোজন ও অঙ্ঘভোজন 

তরাঙ্মণেরা ছোয়া লেপাট। বড়ই দোষ মনে করেন। পৈত। হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের 

ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয় । সেই দিন থেকে তাহার! কাহারও এটো খায় না এবং কেউ ছু'লেও খায় 

না। স্থতরাং ব্রাঙ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাঙ্মণকে স্বতন্ত্র তন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু 

ফীকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁরা লেপ! না হয়, সে জন্ত বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। 

ইৎসিং বলেন, গেকালে ভারতবর্ষে নত্ঘভোজনেও এরূপ কর! হুইত। সাত ইঞ্চি উচু 
পিড়ীর উপর বসির, উবু হইয়া (আসনপীড়ি হইয়া বলা দোষ) বসিয়৷ তাহার! খাইতেন। 
হুখান| পিড়্ীর মধ্যে অন্ততঃ এক ফুট জারগ! খালি খাফিত। ব্রাঙ্মপণভোজনে সফলের পাতে 
পরিবেষণ ন! হইলে ত্রাঙ্গণেরা খাইতে পারিতেন না । এবং খাইতে বপিয়! মাঝে কেউ উঠিয়া 
বাইতেন না। কিন্তু সঙ্বের লোকেরা ধার পাতে বখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, 
অন লোকের জণ্ত অপেক্ষ! করিতে হইত না। ব্রাঙ্গণের! খাইতে বলিয়া জল থাইতে হইলে 
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ঘটা বাঁ হাতে ধরিয়া! আল্গোছে জল খান, অথব! ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধের| বাঁ 
হাতে চুমুক দিয়! জল খাইতেন | ইৎদিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহ! বলিতেছেন, সমস্তই 
বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তা*হলে দজ্ঘভোঞনেও ব্রাহ্মণদের মত এত ছয়! লেপা ছিল 
না। বিস্ত আমি ১৮৯৮ সালে এক সমাক্ সম্তোজনে উপস্থিত ছিলাম । নেপালের সমস্ত বিহারে যত 

সঙব ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল--গ্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাছাদের 
কিছু সব ছয়! লেপ! | সারি সারি চাদর বিছাইগ়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর 
একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড় মানুষের সারি, চাদরও তত বড়। চাদরে ৷ পড়িতেছে, 
খাওয়ায় হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন, ভাত, ব্যঞজন, লুচি, পরটা। মুলে! সিদ্ধ, ডাল-- 
সব সেখানে বলিয়াই খাইতেছেন,--কড়ি, পরসা, চাল, স্থুপারি, এলা9, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয় 
খাবার জিনিষ নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে, -যাবার সময় সঙ্গে লইয়! যাইবেন। তাহা হইলে আর 
ছোনন1 লেপাঁর বাকি কি রহিল! আমাদের দেশে পালি পার্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি- ভিখারী 
বৈষবেরা ওরূপ রিয়! চাদর বিছাইয়। বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না; দেয়-_ 
চাল। ভাল, কড়ি, পয়দা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক সম্ভোজনে 
কিন্ত ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমর! ইহাকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়৷ দিবেন, 
একজনকেও ফীঁক্ রাখিতে পারিবেন না । আস্তান্ত বৌদ্ধের-_তাহরা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন 
বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্ত কিছু কিছু লইয়া আদিবেন। একজনে হয় ত এক 
মণ চাউল লইয়া! আর্সিয়াছেন । তাহাতে যত জনকে দেওয়া হঃ, দেওয়! হইল ৷ তার পর তিনি 
চলিয়! গেলেন । একজন হয় ত সুপারি লইয়! আদিয়াছেন। পাঁচ হাজারটা সুপারি গাঁচ হাজার, 
লোককে দিগেন। বাকি ৭ হার্জারকে দিতে পারিণেন না-_-তিনি চলিয়। গেলেন। সম্যক্ 
সম্তোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক একজন লোক কিপাইল? তিনি বলিলেন, রান্না 
জিনিষ ত তাহারা খাইয়। ফেলিয়াছে। তাহায় উপর নগদে ও গরিনিষে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আন। 
করিয়া পাইয়াছে। 

আমি এ পর্যন্ত ছিনদু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচন! করিলাম, ইহার উদ্দেনঠু, এ ছুয়ে 
কতটুকু তফাৎ, তাহার কিছু সন্ধান দেএয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যস্ত ছুঃসাধ্য। কারণ, আগার- 
বাবার লব দেশে সমান নয়-এই আড়াই হাজার বদরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল 
হইয়াছে, তাহার ঠিকান৷ নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, তাসংখ্য ধর্ম্ম বুঝায় । বৌদ্ধ 
বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথ! এই, বৌদ্ধের! গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে 
বড় ব'লে মানে, গুরুপদ পরমপদ ব'লে মনে করে। গুরুকে তনমন-ধন কিছুই দিতে স্বিধ! করে 
না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মত হইতে চায়, গুরুই শুন্ত, গুরুই পরমার্থ। শৃন্ত যেমন শুনে মিশাইয়া 
ধায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইর়া গরিয়াছেন। আমরাও তেগনি গুরুতে-_শৃনে দিশাইর়া 
যাইব। এরূপ মত- আমরা এখন ধাহাদিগকে হিন্দু বলি, তাহাদের মধ্যেও অনেক আছে । 

ততকরগণ্ড বলিয়ছেন,_-“গুরুর্ব, দো! গুরুতর গরুঃ সংঘঃ গ্রকীর্ডিতঃ। হয়ং তথাগততি্যশ্বাৎ 
গুরুরেবান্্ কারণম্॥ সংবুদধেত্যো বথাদতে ফলং তথা । তেনৈব হুত্রতন্ত্েযু গুরুপূজ। গ্রকান্ততে 
গ্রদতে পুনরন্েভাঃ ফলং পাত্াচরূপকম্। বিনয়েঘপি নুত্রেষু তস্ত্রেষপি জগৌ মুনিঃ1” 

শ্রীহরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 



প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভা যা 
“হর এ এ 

(১) কোষবিজ্ঞান (০১৮০1০%% ) 

/80101010800 80100016,  4১০1)10108615 

121৩-_ভাজনতুরী, তুরী মণ্ডল, তুরযযাস্থা । 
01110178600) 11010 শ্ধারণ পদার্থ । 

/১01090006---মুকুট | 

4১128160515 সরল ভাজন। 

10010198051, 198651--দ্বিতারকাবন্থ । 

£১100100790150105- মিশ্রগুলিকা, মিশ্রবিন্দু। 
4১02800085০ তত্তচলনাবন্থা । 

£10)0019900--তুরী তত্ত পদার্থ, 

459001---অংশুথও্, অংগুমণ্ডল। 

131581176004019090076--যুগ্মজ রঞ্জনতন্ত । 
739 %21190107-_-মৌকুর ভাবাস্তর | 

০1!্কোষ। 

0211 0)610010121)9) ০০11 %/811--কোযাবরণ। 

0670191 05101) 200160--মধ্যন্থ মিলিত 

কোষসার। 

56109190101 10159 মধ্য তৃরীতন্ত। 

০0:০1 আকর্ষণ কেন্ত্র। 

০6010501785 - আকর্ষণ গোলক । 

0616:0801)616, ৪0৪ 0000 5011616-- 

আবর্ষণীবেষ্ট। 
(০0০7:100020, 018560০071--দৃড় তন্ত। 

(০1091011010105--দৃঢ় মালিক! ৷ 

০1098011090776, 01896০09006 _দৃঢ়বস্ত। 

০1010108010--রঞনবস্ত | 

০010701019--রঞন কণিকা, সার কণিক!। 
০101010161028917--কণিকাসঙগম | 

001017010616--তত্বপর্ব্ব। 

০101:010050106-স্রঞজন্তন্ব। 

০098091-্ভেদন কেন্ত্রু। 

০910018537)-্কোষবস্ত | 

10801061 016৩--ভেদরজ পষ্ট। 

10191176515-স্ভিনতত্ববস্থা | 

[0101066505 51226--দ্ধি শস্ববস্থ। | 

[70080017151 0186০ -*বিদার পট । 

091066006119519 --জনন-কোযোৎপাদন। 

৫6110181 ৮৪91016-স্ভিম্বকোষদার। 

1010901810189011) -"জননরগঞনবস্ত | 

1919101931 _কুলবহু বস্ত, তেজঃ বন্ধ । 

[0103001৩-্স্থতন্ত্র গুলিকা। 

181/08910)--কোধসার সঙ্গম। 
19170171001. সাররদ | 

15515010615স্্সারথণ্ড । 

ঢ917/09301)--রঞ্জন পিও) রন গুলিকা। 

7010০600861603-্চালন কোবধার। 

[50006505 3৪£০--হক্মতত্ববস্থা | 

120102019)61৩--ভিম্বকোষ । 

11901090801803--বৃহৎ কোবসার। 

71917015 9216-স্আকর্ষণ তন্ত | 

1101০13স্সংখ্যার্থী ভবন। 

019620099০--তস্ততেদা বন্থ। | 

1169018361০ 0০1০৪-্্জাতবস্ত | 

11151095918669) 8097089602001)-গুক্র- 

কোষ, পুবীঞাণু | . 
০ পাাটরাটরইটরচরারাররাহররাটি 

* বঙগীর-সাছিতা-পরিষদের জিংশ বার্ধিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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1110100001509 --আমুকোবসার | 

1110090150170119) 171880901010170119-- 

দু়কণ! । 
11109389, ঢ.810/011116918---জটিল কোবভেদ, 

জটিল কোবভাজন। 
1100896০1-এক ঠারকাবস্থা! | 

11016100191 1010319-্বস্থমেকক কোষ- 

ভাজন। 

বে 0০1691 1061)0180৩--কোধসারাধরণ | 

বি ০০৪০1০৪--সারচিন্ধ, সারগুলিক। | 

(0০9£9715 -_আদাডিন্বকোষ। 

1০1০0৪--কোবসার । 

০০০৮৮০--আর্তবকোষ । 0৮010) 109010- 

2100০-্ভিঘ্বকোষ। 

৮৪০01070505 ৪০2০১,--স্লতন্তবস্থা | 

1819518015313)  1091535108091---পা্থ- 

মিলন। 

15100910£61)6315-্অসঙ্গমো ৎপত্তি | 

৮1857005016-- রসগু লিক | 

0185500স্পযোজন বস্ত। 

1183600150170118, ০০ 1016001)0171198, 

17198600010 সপ 01)017011900171, 

1১153009301776 »৮ 017017011095010706. 

[১0181 0০৫9--মের কণ! | 

19) 001010910809015 -_-আদ্যতন্ত। 

চ1008০1৩09৪--পুরঃকোবদার। 

চ/০০১৪৪০-্তত্গঠনাবস্থা | 

71০6০০159100-স্জীববস্ত | 

592126201010--পৃথগ ভবন । 

১০011)8616 --আদ্যগুত্র-কোষ। 

. 596170860০50--গুক্রকোষ | 

50610786920181008-- মাদ্যজননণড ক্রকোষ 

9010019 2159 তৃরীতত্ত | 

501:০106- তস্তজাল । 

51160910555 50৪2০ _জড়িততত্বব থা ৷ 

5000016) 16010০0191--জাল গঠন। 

রি 10181101 -তত্তমর গঠন । 

৮. £জ0ঘ]জাশাকপাময় গঠন । 
এ. 81%০০11--কোষ্ঠময় গঠন । 

571009985-স্ক্ষণিক ব! লাময়িক মিলন । 

55108912১- সঙ্গম | 

55012691১--রঞ্জননক্কোচ, একতআীভবন। 
[61০01,99০--সপুনর্গঠনাবস্থ! । 

519009০০010009610 পোষণ রঙনবন্ত | 

1001)90001548--পোষণ কোবসার। 

2729661)৩ 90৪2৩-স্তস্তমিলনাবস্থা | 

জ্রীএকেক্দ্রনাথ দাস ঘোষ 



হিন্দু রাজনীতি-শাস্ত্ে মণ্ডলের সংস্থান ও গুরুত্ব 
গ্রাসীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক নিবন্ধ'লেখকগণ পরস্পর সন্নিহিত কতকগুলি রাজ্যের 

সমষ্টিকে মণল নামে অভিহিত করিয়াছেন । আমর! এই প্রবন্ধে শ্রধানতঃ অর্থশান্ত্রে বর্ণিত 
মণ্ডলের স্বন্ূগ ও গুরুত্বের বিষয় আলোচন! করিয়া, প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত কয়েকটা মতের 
অযৌক্তিকতা গ্রতিপাদন করিব। পুরাঁগ, মহাভারত, মনুসংহিতা| প্রভৃতি গ্রন্থে মণ্ডলের বিবরণ 
থাকিলেও তাহা এতই সংক্ষিপ্ত যে, তন্বারা এত দিন উহার গ্ররুত গুরুত্ব বুঝ] যাইত ন!। 

কৌটির্যের অর্থশীন্ত প্রকাশের পর এখন আমর! বুঝিতে পাঁরিতেছি, এই মণ্ডলের কল্পনা 
গ্রাচীন যুগের রাজ! ও রাজ নৈতিকগণের পক্ষে কত দুর উপকারী হইয়াছিল। 

প্রত্যেক রাজ্যেরই পার্খ্বর্ী রাজ্যগুলির সহিত মৈত্রী বা শত্রুতা, কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা 
স্বাভাবিক। সানিধ্যবশত্ঠঃ নান! কারণে রাজ্যগুলির একটিকে অপরটির সম্পর্কে আমিতে হয় এবং 

অবস্থ! বুঝিয়া বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ নীতির আশ্রয় লওয়া 

আব্তক হুইয়! গড়ে । কি অবস্থায় কোন্ রাজ্য সম্বন্ধে কিরপ নীতি 
অবলম্থিত হইতে পারে, তাহ! বিচার করিবার সুবিধার জন্ত অতি গ্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু রাজ- 
নীতিবিশারদগণ মণ্ডলের কল্পনা! করিয়াছেন । 

তাহারা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছিলেন, গ্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক 
সমস্তার উত্তব হওয়ার সম্ভাবনা, তাহ! সমাধানের জন্ত সাধারণতঃ ১২টী রাজ্যের কথ চিত্ত। করিলেই 
পর্যযা্ত হইতে পারে। এই জন্ত গ্রচলিত মতে নিকটবর্তী ১২টী রাজ্যের সমষ্টিকে একটী মণ্ডল 
বলিয়া গণা করা হয়। এই স্থলে যনে রাখা আবহ্বক যে, মণ্ডল একটি কল্পিত বস্ত মাত্র। 
অবস্থার বৈচিত্র্য অনুদারে বার অপেক্ষা নান বা অধিকদংখাক রাজ্য লইয়াও মণ্ডল স্থৃষ্ট হইতে 
পারিত। এই জন্তই কামদকীর নীতিদারে (৮ ২০২৮) এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া যায়। ৃ 

অর্থশান্্রকর্তীর৷ মণ্ডলের অন্তভূতি রাজ্যপ্তুলির সংস্থান অনুসারে এক একটি নাম নির্দেশ 
করিয়াছেন। সুবিধার জন্ত একজন রাজাকে বেন্তরন্বরূপ ধরিয়! লইয়া, তাহার নামকরণ কর! হইয়াছে 

'বিজিনীবু” | এই বিজিগীযুর সম্মুখ দিকে অবস্থিত পর পর পাঁচজন রাজার নাম 'জরি” 
'মিআ', 'অরিমিআ'। এমিঅমিএ', ও “মিত্রারিমিত্র এবং পশ্চাৎদিকে 
অবস্থিত চীরিজন রাজার নাম যথাক্রমে 'পাঞ্চগ্রাহ', 'আক্রন্” 

'পাঞিগ্রাহাসার ও 'আক্রদ্দানার | ইহ। ছাড়! 'বিজিগীযু'র পার্বর্তী আরও ছুইজন বলবান্ 

রাজাকে যথাক্রমে মধ্যম? ও উদাসীন সংস্তার় অভিহিত করা হয়| সর্বসমেত এই বারজন রাজার 

রাজা লইয়! একটি মণ্ডগ পরিকল্পিত হইগাছে। 

* রাধানগরে বঙ্গীয়-সা।হিত্য-সঙ্সিলনের পঞ্চাশ অধিবেশনের ইতিছাস-শাখায় পঠিত। 

মওলের উদ্দেগ্ত | 

হওল কল্পনা । 
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“বিজিগীযু* এই নামটির ব্যুৎপতির দিকে অত্যধিক দৃষ্টি রাখিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার 
স্থবিধা হয় না। যেরাজাযুদ্ধে “অয় ইচ্ছা করেন', তিনিই “বিজিগীধু'-"এইরূপ ভাবিলে 

নিতান্ত ভুল কর! হইবে। প্ররুতপক্ষে যে রাজাকে কেন্্র করিয়া 
'যিন, “বিজিগীবু তি হানও.. মণ্লের কল্পনা করা হয়, রাজনীতিশান্তে তাহারই নাম দেওয়া 
নাম নির্দেশ হইয়াছে “বিজিগীষু । এইরূপ না| হুইলে যুদ্ধের সময় ব্যতীত 

অন্য সময়ে আর মণ্ডলের অস্তিত্ব হ্বীকার করা যাইত না; অথচ 

শান্তে দেখা যায়, শান্তির সময়েও মণ্ডলের শক্তি বিার করিয়! কা্ধ্য করাইতে উপদেশ দেওয়া 

হইয়াছে। সাধারণতঃ চুইটী অব্যবহিত প্রদেশের অধিপতির মধো নান! কারণে প্রায়ই 

বাদ-্বিদম্বাদ ঘটয়! থাকে। এইহেতু অব্যবহিত সারিধাকেই একের প্রতি অন্তের শত্রুতার 
কারপরূপে ধরিয়া লইয়া, বিজিগীযুর ঠিক পরবর্তী রাজাকে “অপি নাম দেওয়া হইয়াছে। এই 

নিয়মে 'অরির” পরবন্ভী রাজ সারিধাহেতু তাহার অরি হওয়ার কথা, সথৃতরাং তাহাকে বিজিগীযুর 
মিত্র বলা হয়। এইরূপে মিত্রের পরবস্তী বাজ! 'অরিমিত্র”, তৎপরব গা “মিত্রমিজ' এবং তাহার 
পরে “মিতরারি-মিত্রের' স্থান কল্লিত হইয়। থাকে। এই পাঁচজন রাজার রাজ্য বিজিগীষুর সম্মুখভাগে 
অবস্থিত | পশ্চাৎদিকেও চারিটা রাজে]র স্থান ধরিয়। লওয়া হয়। প্রথম রাজা! “বিজিগীযু*র 
সমিছিত, সুতরাং শক্র । কিন্তু সম্মুখে অবস্থিত অরিয় সহিত পার্থক্য রাখিবাঁর জন্য ইহার নাঁষ কর! 
হইয়াছে 'পাঞ্িগ্রাহ । পাধিঃ অর্থাৎ পশ্চাৎদিকৃ হইতে আক্রমণ করার সম্ভাবন৷ আছে বলিয়াই 

ইহার এইরূপ নাম। পূর্বোক্ত নিয়মে পাঞ্চি-গ্রাহের পরবর্তী রাজ! অবশ্তই তাঁহার শত্রু, সুতরাং 

*বিজিগীষু'র মিত্র। পাঞ্চিগ্রাছের মাক্রমণ হইতে রক্ষ। করিবার জন্ত বিজিগীযু ইহাকে 'আক্রন্দন' 
অর্থাৎ আহ্বান করেন, অতএব ই রনাম 'আক্রন্দণ। ইহার পরবর্তী রাজ পাধিঃগ্রানথের 
মিতঅ এবং তৎপরবর্তী আক্রন্দের মিত্র । ইহার! বিপদের সময় নিঞ্জ নিজ বন্ধুর গ্রতি “আসার 

অর্গাৎ সাহাধ্য প্রদানের জঙ্ত দ্রুত গমন করে বলিয়! ইহাদের নাম যথাক্রমে 'পাঞ্চিগ্রাহাদার' এবং 

'আক্রন্দাসার' । এই সকল স্থলে সমীপবর্তিতাকেই শক্রতার কারণ ধরিয়া, অব্যবহিত প্রদেশের 
অধিপতিকে অরি এবং তৎপরবস্তীকে মিত্র স্থির কর! হইয়াছে; কিন্ত ই! স্বাভাবিক হইলেও 

অব্যতিচারী নিম নহে। লোমদেব হরি তাহার নীতিবাফ্যামৃতে যাড়গুণদমুদ্দেশ প্রকরণে 
বলিয়াছেন,_“কার্ধযং হি মিত্রত্বামিতত্বয়োঃ কারণং, ন_ পুনধিপ্রকর্ষপন্জিকর্ষে।” অনেক 
সময়ে কার্ধ্যনিবন্ধন শত্রত| বা! মিত্রত। জন্মে । দুরত্ব বা সাল্লিধ্য উহার কারণ হইতে পারে না। 
কৌটিলোর মতানুসারেও সাল্লিধ্য ব্যতীত অন্ত কারণে শক্রত! জন্মিতে পারে (৭. অধিকরণ )। 
কামনকীয় নীতিসারেও (৮, ১৪) একই বন্ধ প্রাপ্তির জন্ত আগ্রহণীল ব্যক্তিগণকে পরম্পরের 
শত্রু বল। হইয়াছে । সুতরাং সকল সময়ে সান্লিধ্যই শক্রতার কারণ হয় না। এই স্থলে ইহাও 
বল! আবস্তক যে, বিজিগীষুর সন্দুধভাগ বা! পশ্চাদভাগ একট! কল্পন। মাত্র ॥ ইহ। দ্বারা এই মাত্র 

বুঝ। যায় যে”_-যে দিকে অরির অবস্থিতিস্থান থাকিবে, সেইটাকেই সম্ুখ বলিয়া ধরিতে হইবে, 
এবং তাহার বিপরীত দিক্ হইবে পশ্চাদভাগ | : 



লন ১৩৩১ ] হিন্দু রাজনীতি-শান্ত্রে মগুলের সংস্থান ও গুরুত্ব ৬৯ 

এখন মও্ঁলের মধ্যে “অরি' ও বিজিগীযু*' এই হইজন প্রধান প্রতিপক্ষ এবং তাহাদের 

ধাম ও উদাসীন সধধ্ষে প্রত্যেকের চারিজন করিয়া সহায়, এই দশজন রাজার পরিচয় 

প্রচলিত মতের খওন। পাওয়া গেল। অবশিষ্ট হই জন--'মধাম' ও উদাসীন” তিন্ন- 
লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদের সম্বন্ধে বড় একট! ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া 

আলিতেছে । এই নাম ছইটি এমন ভ্রান্তিজনক যে, প্রসিদ্ধ পর্ডিতদিগের গ্রস্থেও ইহাদের 
ঠিক হবরূপ নির্ণীত হয় নাই। তাহার 'মধ্যম'কে বিবাদের মীমাংসাকারী মধ্যস্থরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং “উদসীন”কে নিরপেক্ষ রাজ! বলিয়! ভাবিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নছে। 
মণ্ডলস্থিত অপর রাজারা সকলেই সময়বিশেষে বিবাদের মীমাংসা করিরা দিতে পারে অথব! 

নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে রাজ! 'অরি* ও “বিজিনীধু' অপেক্ষা অধিক বলশালী, 
কিন্তু উভয়ের মিলিত বল অপেক্ষা! অল্পশকিদম্পন্ন, - তাহাকেই শান্ত্রকারগণ 'মধ)ন' আখ্য। দিয়াছেন 

( অর্থশান্ত্র ৬ ২, কামন্দক ৮, ২১ মুল এবং শক্করাচার্ধযকত টাক1)। তাহা হইলে দেখা বাইতেছে 
যে, মণ্ডলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবান্ রাঁজার নাম “মধ্যম” | ভিদাপীন” আবার তদপেক্ষাও 

বলবান্। যেরাজ! “অরি', এবিজিগীযু, ও “মধ্যম অপেক্ষা! অধিক সামর্থ ধারণ করে, কিন্ত 
উহার! তিনজন মিলিত হইলে সমকক্ষ হুইতে পায়ে না, তাহার নাম €উদানীন'। 'বধ্যম 

মণ্ডলের মধ্যে মধ্যম শক্তিসম্পম ) উদাসীন” উর্ধে আমীন | অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বলশাণী। 
“মধাম' বা উদাসীন' কারণবশতঃ “বিঞ্জিগীষু'র শক্র বা মির হইতে পারে। অথব! যুদ্ধকালে 
নিরপেক্ষও থাকিতে পারে। ইহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে শত্রুতা, মিত্রতা বা নিরপেক্ষত| ঠিক বিচার্যয 
বিষয় নহে; বলবভাই ইহাদের লক্ষণ-) অর্থশান্ত্রের “বিজিগীষু'র অতি নিকটেই কোন এক দিকে 
'মধামে'র স্থান এবং 'অরি” “বিজিগীযু” ও “মধ্যমে'র পারে উিদাসীনে'র স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
'মধাম, উদাসীন, 'অরি এবং “বিজিগীযুক এই ঢারি জন মণ্ডলের গরধান অবরব। অপর 
রাজাদিগকে আবস্তউকমত 'অরি? বা 'বিজিগীষু, কোন এক জনের পক্ষতুক্ত বলিয়! ধর! হুয়। 

পূর্বেই দেখা গিয়াছে, প্রতিবেলী রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল বাজনৈতিক সম্পর্ক উদ্ধৃত 
হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কর্তব্য নিরূপণই মণ্ডল কর্নার প্রধান উদ্দেস্ত | রাজ্যের সাতটি অবয়ব/--- 
রাজা, মন্ত্রী; দেশ ও তাহার অধিবাসী, ছূর্গ, কোশ, দৈল্ত এবং সহায় । এই সপ্তাঙ্জের শির 

সাজ ও গধ। উপর গ্রতোক রাজ্যের হুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে! মণ্ডলের অন্তর্,ক্ত 
প্রত্যেক রাজাকে স্থরাইই ও পররাই সম্বন্ধীয় সগ্াজের বলাবল নির্ধারণ 

করিয়া, অবস্থাবিশেষে দন্ধি, বিগ্রহ, বান, আসন, ঘৈধীভাব ও সংশ্রয়, এই বড় গুণের মধ্যে কোন 
একটির অথব! হইটি গুণের মিশ্রণে উৎপর উপায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইগুলিই 
রাজোর রক্ষণ ও পরিবর্ধনের উপারন্থরূপ। সকল করটির গুণাগুণ বিচার করিয়া, যেটি দ্বারা 

অধিক পরিমাণে অনিষ্ট নিবৃত্তি ৷ ইঞ্টলাত হুইতে পারে, বিবেচনীপূর্ধ্বক সেটি অবলম্বন করাই 
রাজনীতি । 

ুদ্ধাবসানে পত্র সহিত অথব| শান্তিপূর্ণ সময়েও কৌন ব্যক্তির সহিত গণে আবদ্ধ 
৯৩ | 



৭০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২র মংখ্য। 

মৈত্রী-স্থাপনের নাম সন্ধি। ্অপকারো বিগ্রহঃ” অর্থাৎ কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া! বৈরভ।ব 
প্রকাশ করাকে বিগ্রহ বলে। কোৌঁটিল্য (৭ ২) বিপ্রহের অনেকগুলি দোষ দেখাইয়াছেন 

এবং সন্ধি দ্বারা কাজ চলিলে বিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । বিশেষভাবে শক্তিসঞ্চয়ের 

পর উপযুক্ত কালে সৈন্ সামপ্ত লইয়া যুন্ধযাত্রার নাম “যাঁন*। 

উপযুক্ত সামর্থ্েের অভাব বুঝিলে যুদ্ধযাত্র! ন! করিয়া, নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি 
সাধন এবং কোন উপায়ে শত্রর অনিষ্ট সাধনের নাম 'আসন' ) 'আসনে* অবস্থিত রাজা 

শত্রর বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিদ্ব উৎপাদন করিয়া, তাঁহাকে ছূর্ববল করিয়া, নিজে শত্রু অপেক্ষা 

অধিক শক্তিশালী হইতে চেষ্ট! করিয়া থাকে | এই বাঁন ও আসন, উতয়ই বিথ্রহের একটা 
প্রকার মাত্র। কামন্দক (১১, ৩৫, ৩৬ ) বলিয়াছেন,--"যেছেতু যান ও আসন দ্বারা শক্রর 

অপকারই করা হয়, অতএব এই ছুটি. বিগ্রহেরই রূপ।৮ একের সহিত সন্ধি করিয়া 

অপরের সহিত যুদ্ধ করার নাম 'ছ্বৈধীভাঁব | শত্রু সংহারে অপরের সাহায্য গ্রহণ আবশুক 

হইলে এই দ্বৈধীভাবের আশ্রয় লইতে হয়। যখন যান, আসন, বিগ্রহ বা! দ্বৈধীভাব, কোনটিই 
অবলম্বনের সামর্থ; থাকে না এবং শত্রও যখন সন্ধি করিতে প্রস্তত ন! হয়, তখন অপর একজন 
বলবান্ রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়) ইছাকেই বলে' “সংশ্রক্ণ' | বিভিন্নাবস্থায় অবস্বনীয় এই 
মূল নীতি কয়টি ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মত “বিগৃহ্য|ন/” “সন্ধায়ান+, “বিগৃহা।সন” ও 
'সন্ধায়াসন* প্রভৃতি মিশ্রিত উপায়গুলি অবলম্বন কর! আবন্ঠক হইতে পারে। 

অর্থশান্ত্রে মলের শ্বরূপ ও মওস্থ রাজাদের অবলগ্বনীর যড়,গুধ সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ 
আছে । কেহ কেহ এসত্বন্ধে কৌটিব্যের উক্তিগুলির আপাত- 
স্ুলন্ত অর্থ গ্রহণ করায় প্রাচীন হিন্দু-রাঁজনীতি সম্বন্ধে অনেক ত্রাস 

ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে । প্রথমতঃ কৌটিল্য ১২টি রাজ্যের সমবায়ে মণ্ডলের কল্পনা 

করিয়াছেন দেখিয্নাই এঁতিহাসিক ভিন্দেন্ট ন্মিথ তাহার "প্রাচীন ভারতে” ( ১৩৮ পৃঃ) 
জিথিয়াছেন যে, অতি কুড্র ক্ষুদ্র রাজ্য সম্বন্ধেই কৌটিল্যের মণ্ডল-ব্যবস্থ! প্রযুক্ত হইতে পারে । 
সুতরাং এ দেশে মৌর্যয-সাআাব্যের স্তায় কোন বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুর্বে অর্থশান্ত্র রচিত 

হইয়াছিল) কারণ, তাছা! ন! হইলে, এ পুস্তকে এতগুলি রাজ্যের একত্র সমাবেশের কল্পনা 
থাকিতে পারিত না । অতএব তীহার মতে অর্থশাঞ্্ রচনার সময়ে ভারতবর্ধ অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অধাপক ভিগ্টারনিট.স্ও কলিকাতা রিভিউ পত্রে ( ১৯২৪, 

এপ্রিল) পৃঃ ২৭) এই মতেরই প্রতিধ্যনি করিম্নাছেন। কিন্তু মগুলাস্তগ্ত রাজ্যগুলির সংখ্যা 

দেখিয়াই এরূপ মনে করা সঙ্গত নছে। একটি মণ্ডল কতখানি স্থান লইয়া বিস্তৃত থাকিতে 

পারে, কৌটিল্য তাগার পরিমাণ নির্দেশ করেন নাই। তীহার নির্দেশ অন্গুসাঁরে ফান্দ, 

জার্মাণ ও রুসিয়ার মত বড় বড় রাজ্যকে৪ একই মণ্ডলের অন্তভূ্তি ধরা যাইতে পারে। 
বিশেষতঃ বার (১২) এই সংখ্যাটি এই স্থলে সস্ভাবিত সংখ্যা মাত্র । প্রকৃতপক্ষে কার্ধযকালে 

'বিজিণীযু'র সহিত যে কয় জন রাজার শবক্রতা ব৷ মিজ্রত1 ঘটিয়! থাকে, কেবল সেই কয়জনই 

মণল সম্বন্ধে ভ্রস্ত ধারণা। 



সন ১৩৩১] হিন্দু রাজনীতি-শাস্্রে মগুলের সংস্থান ও গুরুত্ব ৭১ 

সেই সময়ে আলোচনার বিষরীভূত হয়। অতএব অনেকগুলি রাজার নাম দেখিয়াই অগ্ডলস্থ 

রাজ্যগুলির ক্ুত্রত্ব নির্ধারণ কর! অযৌন্তিক। 
& পুস্তকেরই আর এক স্থলে (১৩৯ পৃঃ) ভিন্দেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,_-"ভারতবর্ষের গ্রতি- 

বেশী রাজাগুলির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রং ভিন্ন কখনই শৃাস্তিতে বাস কর! সম্ভবপর ছিল ন!। কারণ, 'বলশালী 

হইলে যুদ্ধ করিবে, “সামর্থ্য থাকিলেই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবে এবং “কোন রাজ্য অব্যবহিত 
হইলেই তাহার অধিপতিকে শক্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে'--ইহাই 

হইল ভারতীয় রাঁজনীতি-শান্ত্রের উপদেশ।” কিন্ত এই উক্তিগুলি 
একে একে মুলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা! করিলে দেখ! যায় যে, অর্থশান্ত্রের বিভিন্ন অংশ 
হইতে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বাক্যগুলিরু পূর্ববাপর সামঞস্তহীন অনুবাদের দ্বারা এঁতিহাসিক প্রবর 

এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। প্রথমতঃ--“অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃর্থীরাৎঃ (৭, ১), 
'হীনেন বিগৃহ্ীয়াৎ, (৭, ৩) এই সকল বাক্যের দ্বারা কৌটিলা বল সঞ্চয় হইলেই যুদ্ধ করিতে 
উপদেশ দেন নাই কিংবা নিজের অপেক্ষা ছুর্বল রাজ! পাইলেই তাহার অনিষ্ট করিতে বলেন নাই। 

যখন অন্তান্ত কারণে যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইয়া উঠিবে, তখন উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া, অপেক্ষাকৃত 
অল্পশক্তিসম্পন্ন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই কৌটিল্যের উপরিউক্ত বাকোঃর তাৎপর্যয। 
কারণ, তিনি অন্তত্র (৭, ২) বিগ্রহকে ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস ও প্রত্যবায়ের কারপরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। এবং সন্ধিও বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহকে পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
কামন্দকীয় নীতিসারে ( ১০, ৩--৫) বিগ্রহ্থের কুড়িটি কারণ নির্দিষ্ট আছে। ইহা! হইতেও বুঝা 
যায় যে, কেবল বল সঞ্চ হইলেই যুদ্ধ করাট! নীতিশান্ত্রকারের অভিপ্রেত নহে। উপায়ূস্তর থাক! 

সত্বেও ধিনি যুদ্ধ করিবার মন্ত্রণ৷ দেন, তাহাকে নীতিবাক্যামৃতে ( যুদ্ধোদদেশ প্রকরণে ) নিন্দা করা 

হুইয়াছে। স্থতরাং বিনা কারণে যুদ্ধায়োজন ভারতীয় রাজনীতি-শান্ত্রের অনুমোদিত, এমন কথা 
কিছুতেই বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রবল ব্যক্তির পক্ষে দুর্বলের সহিত সন্ধির নিয়ম প্রাতি- 
পালনে অনিচ্ছ! থাক। সম্ভব হইলেও, ভারতবর্ষে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটিত বলিয়া! কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। সন্ধিমোক্ষপ্রকরণের গাথমেই (৭, ১৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন,--“সত্যং বা 
শপথো ব! পরছেহচ স্থাবরঃ সন্ধিঃ” অর্থাৎ সাধুতা বা শগথের উপর গ্রতিঠিত সন্ধ কখনই ভগ 
করা চলে না। এইরূপে সন্ধিভঙ্গ সম্বন্ধে কৌটিল্য নিজের অভিমত প্রকাশের পর আশঙ্কা 
করিয়াছেন ফে, প্রবল বাক্তিরা বলগর্কে সন্ধির দিয়ম নাও মানিতে পারে। কিন্ত ইহ! বড়ই ক্ষোভের 
বিষয় যে, এই উক্তিটিকেই স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষে সন্ধি-ভঙ্গ ঘটনার প্রমাণন্বরূপ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । তৃতীয়তঃ সমীপবর্তিতাই শত্রুতার শ্বাতাবিক কারপরূপে বর্ণিত হওয়ায় পরম্পরের 
মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহের অস্তিত্ব অনুমান কর! হইয়াছে। কিন্ত এপ অনুমান আদৌ যুক্তিযুক্ত 
নহে। পুর্ব্বেই আমর! বলিয়াছি যে, প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতি্বন্িত! হওয়া খুবই শ্বাভাবিক। 
আধুনিক কালেও আমরা দে বিষয়ে প্রমাণ পাইতেছি। কিন্ত তাহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা 

বায় না যে এ রাজ্যগুলি পরস্পর সর্বদা যুদ্ধ-বিএুহে লিগ থাকিবে। বিশেষতঃ উচ্ছুঙ্খলভাবে 

বাড়গুণা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! । 



৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ত্র সংখা 

যুদ্ধ বয়ায় পক্ষে সে কালেও নেক বাধা ছিল। মণ্ডলস্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার 
ভয়ে প্রত্যেক রাজাকেই কথধিৎ নিয়মিতভাবে চলিতে হইত। কেবল শত্তি থাঁকিলেই কাহাকে 
উৎগীড়ন করা চলিত না। কৌটিল্য বলিয়াছেন ( *, ১৩), যে ব্যক্তি ধার্দিককে পীড়া দেয়, সে 
মিঅগণেরও অধ্রিয় হইয়। থাকে এবং (৭, ১৬) যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিপনন আশ্রয়গ্রার্থীর প্রাতি 
অত্যাচার করে, অসন্ধ্ মণল তাহার উচ্ছেদেয় জন্য চেইিত হয়। নুতরাং দেখা বাইতেছে, 

ফোম রাজা অস্তায় আঁচযণ করিলে মণ্ডলস্থিত অপর রাজগণ তাহাতে বাধা দিত এবং এঁ ভয়েই 
তাহাকে তাদৃশ আচরগ হইতে বিরত থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় মণ্ডলের গঠন-গ্রপালী 
হইতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মণ্ডলস্থ রাজাগুলি সর্ধবন। যুদ্ধে বাপৃত থাকিত। 

জ্লীনরেন্্রনাথ লাহা 



খুলন। জেলার মাঝির ভাষা 
নিয়ে খুলনা জেলার মাঝিদিগের ব্যবহৃত বথাগুলি' দেওয়া গেল। বাজলার মাবিমাল্লার! যে 

ভাষায় কথ! বলে,_-যে সকল পারিভাঁষক শব ব্যবহার করে, তাহাদিগকেও ভাষায় স্থায়ী আসন 
দান না করিলে আমাদের মাতৃভাষ| কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না | 

এ স্থলে ইছাও বল! উচিত যে, খুলন! জেলার মাঝিমাল্লার! অনেকেই ফরিদপুর বা তৎসঙ্লিহিত 

স্থান হইতে আগত ॥ উচ্চারণের পার্থক্য ব্যতীত স্থানীয় মাল্লাদিগের সহিত সামান্ত একটু ভাষাগত 
পার্থক্যও তাহাদের আছে। কিন্তু সেপার্থক্য বড় বেশী নহে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান মাঝি- 

দিগের ভিতরও একটু ভাষাগত শ্থাতন্ত্য আছে। কিন্ত ইহাও সামান্ত মাত্র | 
মারবিদের ভাষার উচ্চারণও যথাঁসস্তব তাঁহারা যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ 

ভাবেই লিধিত হইল। পুর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা! পূর্বব- 
বঙ্গের মত, আবার কতকট। পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাছার উচ্চারণে একটা! 

স্বাতস্যও আছে। যথা,--কেড! (কে ) যা'বানে (যা*বখন ), ধানডুন, চাপডুন্ ( এগুলি পূর্ধ্ববজের 

অনুরূপ ) 'ডুন্ ত সম্পূর্ণ পূর্ববঙ্ীয় )) কিন্তু খাচ্ছিল, যাচ্ছিল, সকল সময় ঠিক পশ্চিম- 
বলের মতন, ধদিও "টান্”টা! তির । আবার 'ভাত/কে খুলনাবামী ঠিক পূর্ববরব্ীয়ের মত 
বাতও বলে না বা পশ্চিমবঙ্গের মত 'ভাত'ও বলে ন|।, তাহার “'এর উচ্চারণ অনেকটা 
“ব ও ভ'এর মাঁঝামাঝি। এরপ সৃষটাস্ত আরও আছে। 

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উচ্চারণ অনেকট| অবনত পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ) কিন্তু তাহা কৃত্রিম, 
অন্গকরণজাত। চন্্রবিন্থুর উচ্চারণ করিতে তাহারাও এখন অত্যন্ত হন নাই। 

শব গ্রতিষ | শব প্রতিশ 
নাও বা লাও--নৌকা | বথ। £---এ নাওখান বাদাম--পাল। বথ। $--এমন বাতাসে বাদাম 

কার ? না খাটাবি ত কবে খাটাবি? 
মাড়ংদীড়। মস্তল--মাস্তল। 

বোঠে-বৈঠা | বখা $--বোঠে না বাতি ছৈ বা ছাগড়--নৌকার উপরের ছাউনি। 
পারিস্ ত হাটুরে নায় আমিস্ কেন 2 যথা $--আমার এ নতুন ছে, বাবু। এক 

হার--হাঁল। ফুটও জল পড়বে ন 
চোড়,ব! লগি--একট। লম্বা ও সরু বংশদণ্ড | ফুকোর-_জানাল। 

ভীরের নিকট জল্প জলে নৌকা চালাইতে পাটাতন-নৌকার তিতরকার তক্তার 
হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হুয়। বথা ৮ আচ্ছাদন । 
তাড়াতাড়ি যাঁতি ঢা ত লগি খোচাও খোল--নৌকার “ফ্রেম ও তক্তার আঙ্ছাদনের 
(ৰা লগি ঠেল।) মধ্যের শুন্ত জায়গা 

: বলীছ-সাহিত্য-পরিষদের জিংণ বার্িক) দশম মাসিক অধিষেশষে পঠিত । 



৭8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | ২য় সংখা) 

শষ প্রতিশক শক প্রতিশক 
ডর খোল-স্নৌকার খোলের ঠিক মাঝ- গুণ-গুণের দড়ি। বা £--গুণ টানার 

খানটা, অর্থাৎ ফ্রেমের ভিতর দিকের সময় দেখবি ( দেখতে) হয় যে, গাছে 

মধান্থল। বাধে, কি কিসি (কিসে) বাধে? 

গোলোই-__ নৌকার ঠিক অগ্রভাগের ব্রিভূজাঞ্কতি পান্সী--বড় নৌকা । 
কাখও | বথা £--গোলোইতি পা দিয়ে ছিপ্ৰা হাটুরে নাও--সরু অথচ খুব লম্বা 
ওঠ.ফেন ( উঠিবেন ) না, বাবু নৌকা) খুব দ্রুতগামী । ইহাতে চড়িয়! 

শড়া-নীড় নৌকার সহিত বীধিয়া রাধিবার ব্যবসায়ীরা হাট করিয়া থাকে। 
জন্য তাহার মধ্যস্থলে যে মোট] দরড়িটার খেয়া--খেয়৷ নৌক!। 
বাধন দেওয়। হয়, সেই দড়িটা । ভাওয়ালে বা বোট--ধনীদিগের ব্যব্ারোপ- 

দাঁড়ের পাতা--জলের ভিতরে দীড়ের থে চেপ্ট। যোগী নৌকা । 
তক্তাথানি থাকে । বথা,-পাডায় জল বজর1--্প্রকাণ্ড বড় নৌকা; ইহাতে করিয়া 
পায় না, কেমন দাড় বা'স ? ব্যবসায়ীর! মাল-পত্র চালান করিয়! থাকে। 

টাবুরে নাও--ছোট নৌকা, সাধরিণতঃ একজন পাড়ি দেয়া--এড়োএড়ি ভাবে নদী পার হওয়া । 
মাঝিতেই চালায় । চলতি নাও-_: চলস্ত নৌকা । 

ডিঙ্গি নাও--সরও ছোট নৌকা) সাধারণতঃ গাঙ--নদী। 

অৎম্যধ্যবসারীর! ইহাতে করিয়া মাছ লইয়া জোয়ার--জোয়ার। 

হাটে হাটে বিক্রয় করিয়! বেড়ায় । ভাট--ভাটা। 

ডোঙ্গা-সাধারণত্ঃ তালগাছের কাণ্ডে নির্দিত উজ্োন--উজান। 

হয়। আকারও নৌকার মত নহে। গোণ _অন্গকূল শোত। 
পাঁতাম নাও--যে নৌকার তক্তাগুলি পাশাপাশি উজোনো-_ততের প্রতিকূলে যাওয়!। 

রাখিয়া, এক প্রকার চেগ্টা পেরেক ছারা ভাটোনো--ভাটার টানে ভাগিয়া যাওয়! | যথা, 
আবদ্ধ । --নাও ভাটোলো যে। ৃ্ 

ধিলেম নাও--ইহার একখানা তক্তার মুখের বান-_বন্তা। বথা,-"এবার গাঙে বান ডাহিছে। 
এক পাশের খানিকটা চীচিয়া ফেলিয়া, অন্য একটানা--বর্যাকালে নদীর জোত একমূখেই 

তক্তাটাও সেইরূপ করিয়া, কাঠের খিল বহিয়! থাকে, তাহাকেই একটানা কহে। 
দিয়। আবদ্ধ । যথা £--সমঘ্ত ব্যাড গাঙে একটানা 

তেকা'ঠে নাও, পাচকা'$ে নাও--গঠনের থাকে। 

বিশেষত্ব অন্থ্যায়ী । তোড়--ম্রোতের প্রাবল)। 
ছযাওট--জল নেচনৈর পাত্র। কূল বা! রেনারা__নদীর তীর । 

(নৌক! ) ভিড়োনো--নৌকা তীরে লাগান । তাজন--কৃল নদীতে ভাজিয়া বাওয়! | যথা ঃ__ 
বখা---এই ঘাটে নাও ভিড়োও, মাঝি । এবার পশ্চিম দিকে ভাঙ্গন ধরিছে। 



সন ১৩৩১ ] খুলন! জেলার মাঝির ভাষা ৭৫ 

শব প্রতিশ শষ প্রতিশষ 
কানাল-্গভীর ল্লোত; সাধারগতঃ ভাঙনের ভাড়া-_ভাড়া । [ভাড়া পাওয়াকে মাৰিরা 

দিকে। সাধারণতঃ ভাড়! বাধ কহে। যখা,-.. 

বাক-স্নদীর বাক) তাড়া বাধতে পারিছিস্ ভাই ?] 
তিরমুনি_-ত্রিমোহান! | যুহোড় বাতাস---প্রতিকুল বাতাস। 
গোলা-স্ঘু্ণা বর্ত । পিঠেম বাতাঁস-_অঙ্থকূল বাতাস । 
ভ্যামৃতা_নদীর মোড়। মাবি-যে হাল ধরে। 
ঘে6--ছোট ছোট বাঁক। মালা-স্দাড়ি বা অন্ভান্ত সকলে। 

ঠোটা--অনেকট। অন্তরীপের মত। যে স্থানের চড়নদার-স্পুরুষ যাত্রী। 

শোয়ারি--স্ত্রীযাত্রীএ তীরভূমি অনেকট! ত্রিভুজের আকৃতিতে 
নদীর ভিতর দিকে আপিয়।-পড়িয়াছে। 

চর_-নদীগর্ভোথিত তীরভূমি | 
জোণা-্লবণাক্ত । 

রায়ভাটি বা সারভারটি--শেষ ভাটা) বখন 

আোতের বেগ অত্যান্ত অধিক হয়। 

ভা+ল ফিরোনো--নৌকাঁর মুখ কিরাইগা গতি 
পরিবর্তন করা । 

ডক্--বৃষ্টি (সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ভাষ| )। 

তুভেন্-তৃফান। 
ম]ব--মেঘ। 

ঝড়--ঝড়। 

বাধজা-খালের বা নদীর মুখের বাধ | 
পয়ান-_খালের মুখে যে বাধ থাকে, তাডার স্থানে 

স্থানে বর্ধাকালে খালের ভিতর ঢুকিবার 
পথ থাকে । তাহার নাম পয়ান। 

কাচি চর-__নুতন মাটি পড়িয়া সম্প্রতি যে চর 
গঠিত হুইয়াছে ব! হইতেছে? কাঁচা চর। 

ঘোলা--পলি। যথা,-"এবার বানে প্রায় এক 

হাত খোলা ফেলিছে। 

মোট মাটারি-_যাত্রীর কিনিষ পত্র । 

বা'র দেওয়া--নৌকাকে নদীর ভিতর ( কুল 
হইতে ) বাহির করিয়া আনা। 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 



নাথধর্মে সুষ্িতত্ 
নাথধর্ম্বের বন তথাপূর্ণ “অনাদিপুরাণ' বা অনাদদিচরিত্র, “হাড়মাল! গ্রন্থ, 'যোগিতন্কলা, 

প্রভৃতি কর়েকখানি “কলমীপুথি' আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম ছুইথানি বহি 'যাইবাম”, 
'ভজিলু* 'ব্্থ, “হৈনা। গ্রভূতি শিশু বাজ|ল1 ভাষার অলঙ্কারে ভূষিত। “যোগিতন্ত্রকলা'র ভাষা 

সংস্কৃত, তবে এ মংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করিতে পাণিনিও একটু গ্রমাদে পড়িবেন | বহিগুলি 
কখন্ ও কাহার ঘবারা লিখিত, বলা যাঁয় না) তবে প্রত্যেক বহির শেষে লেখা আছে, এগুলি 
অন্ত বহির নকল এবং পুধিলেখক “্যদদষ্ং তলিখিতং” বলিয়া রচনাতে কোনও ভূল ত্রুটির জন্ত 
ক্ষমা গ্রার্থনা করিয়াছেন 1 “যোগিতন্বলা? নিতান্ত আধুনিক বলিয়া! মনে হয়। উহ্থাতে নাথযোগি- 
গণের আচার'বযবহার সম্বন্ধে বু কথ! লিখিত আছে। 

সথটির পুর্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উরে শ্রাতি ও বাইবেলে যাহা লিধিত আছে, নাথধর্ম ইহার 

চেয়ে বিশেষ অধিক কিছু বলে নাই। প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রা্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 

তখন--. প্নাই আদ্য অনাদ্য না ছিল ধর্দেশ্বর | 
ন! ছিল বর্ধা বিষু। শিব গঙ্গেখর | 

ন! ছিল চনত হুর্য শর্গে ইঞ্জপর। 

না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন॥ 

না ছিল অগ্নি পানি ন! ছিল হর্তাসন। 

ন1 ছিল দরিয়। সাগর কুলাকুল | 1 

কিন্তু সেই 'নৈরাক।রে'র মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর আদি অন্ধ, 'রূপ রেখ' নাই, তিনি 
“উদয় না৷ হইছে না জাইব অস্ত ।” কিন্ত তিনি সমস্ত স্থান বাপিয়া আছেন, তিনি পরম গুগবান্, 

তিনি সকলের বর্তা, সকলের দাত এবং 'সমাই'কের পালক। তিনি 'দর্বন্থত্িকর্তাঃ ও 'সর্ব- 

সংহারক' | কিন্তু তিনি কে? তার নাম কি? ”“শেই অলেকনাথ আছয়ে শুশ্বর |” 
শ্রুতিতে ঈশ্বর ইচ্ছা! কন্রিলেন, _হৃষ্টি হউক, আর স্থা্টি হইয়া গেল। বাইবেলে পরমপিত। 

বলিলেন, _-আলে! হউক, আর আলো! হইয়া! গেল। অনাদিপুরাণেও_ 
প্ছেনকালে অলেকনাথ করিলেক মন। 

সত্যন্থুগ শৃজিতে মনে হইল য়েইখন।” 

* বঙ্গীয়ম।হিতা-পরিষদের ,শ বার্ষিক, ১ম মালিক অধিষেশনে পঠিত । 

+ আমার প্রথম ইচ্ছ। ছিল, বানানগুলি বত দুর সম্ভব, সংশোধিত করিয়া! দিব। কিন্তু তাহাতে আমার জনেক 

সাহিতাক বন্ধু আপত্তি করেন। ত!ছার! বলেন, মুলে যেরূপ লেখ! জাছে। তাহাই বথাবখতাবে প্রকাশ কর! 
উচিত।--লেখক। 



সন ১৩৩১ ] নাথধর্শে স্গ্টিতত্ব ৭৭ 

শ্ররতিতে “নৈরাকার রাঞ্রি*র গভীর অন্ধকার দুরীকরণার্থ প্রথমে আলো, আর বাইবেলে প্রথম 

জল এবং পরে আলো! সৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু নাথধর্খে প্রথমে সত্যযুগ স্থজন করিয়! অলেকনাথের 

সৃষ্টি করার পক্ষে কি স্থুবিধ| হইল, অনাদ্দিপুরাণ সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই। তারপর অণেকনাথ 
"ইচ্ছ] হনে 'অনাদ্য' জিলা আঁচম্বিতে 1” তাহার ইচ্ছা, “অনাদে'র উপর সৃষ্টি নিম্মীণের ভার 
অর্পণ করিবেন । অনাদ্যকে জন করিয়া অলেকনাথ “নৈরাকার রাত্রি হনে দিবস নিকালিলা” ও 

"সাত দিবসের নাম নির্ণয় করিল11” প্রথম বাঁরের নাম সোমবার, সেই দিন অনাদির জম্ম 
হইয়াছিল । .“অনাদা” বা 'অনাদিধর্শনাথ' কষ্ট হৃইয়াই “বলে মুই মুই। ইহাতে অলেকনাথ 
অত্যস্ত জু্ধ হইয়া উঠিলেন । তিনি বলিলেন, 

"মুই মুই করি কর্ধবড় দাপ। 
অথনে ত্যজিছি তরে আমি তর বাপ ॥” 

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে অনাদিরও বলিঝার অনেক ছিল,-- 
"অনাদি বলম্বে গ্রাভূ স্থল আমারে। 

কিরূপে আছয়ে কথা ন! দেখি তুমারে ॥ 

ছেটে চাইলু স্থল নাই উপরে নাই কেম। 
ধরিবারে লক্গ-নাই পুজিবারে দেয়” 

“হাঁড়মালা' গ্রন্থেও ঠিক একইরূপ কথা আছে। তবে সেখানে অলেকনাথ' নয়, তিনি নিরঞ্জন 

গৌঁসাই' ৷ তিনি গ্রথমে সত্যবুগ স্বজন করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই । তিনি প্রথমেই 

“মনেতে ভাবিয়া! দেব চাহে চারিভিতে । 

হেনকালে অনাদি জন্সিলা আচম্িতে ।” % ূ 
সে যা! হউক, অনাদ্দির উত্তরে অলেকনাথ বা নিরঞ্জন গৌঁসাই সহষ্ট হন নাই | তিনি কোথায় 

থাকেন, বলিয়া দিলেন__“শুগ্তরূপে থাকি আমি শুন্তে অধিষ্ঠান।” (হাড়মালা )। কিন্ত কাহাকেও 
দেখিতে ন! পাইয়া! অহঙ্কার করার সমর্থন তিনি করিতে পাঁরিলেন না। তিনি যারপর নাই কুুদধ 
হইয়! গিয়াছেন। অহঙ্কারের ক্ষমা নাই, তিনি অনাদিকে শাপ দিয়া ফেলিলেন ;-. 

“শিদ্ধি না কইল পিগু পড়িব তুমার । 
শৃষ্ি শৃজিবাঅ তুমি বড় হক্ষ পাইআ৷। 
তকে শংহার্িব আমি শিবরূপ শৃজি! ॥ 

শিবরূপে য়েকজন করিসু শৃজন। 
আদমিরপ শক্তি দিআ করিমু সংহারণ ॥” 

* হিনদুস্থানী নখ যোগিগণের নিকট নিক্ললিখিতর়প হ্ৃষটির ইতিহাস শুনিতে পাওয়া! বায়/-সজলাময় রছে বব 

সহী এসংসারা, স্থাবর জঙ্গম যহী একাকারঃ, আদি মহাপুরুষকে! জন্ম, মহাজন ভবগৌধাষী আপে নিরগ্রন । মহাকায় 

শরীর জলমে ভাসে, ফিরে গোন্যামী তিন অুর্ত বর, এস| সবয়মে প্রভুকে। সুখমে উঠে হাইতি, তিস্মে হনস লিয়ে 
উলুপঞ্কী মোহ ভাই। ধ্যান ভাঁ্নেছে নিওঞ্ঁদ অধ সেলকে! চাহি, সম্মুখয়ে উলুপক্কী দেখনেকে। পাইয়ে । ইত্যাদি । 

|] ১১ 
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হাড়মাল! গ্রন্থে নিরঞ্জন গৌঁসাই 'শিবরূপ শৃজিআ” সংছার করেন নাই, সংহা'র করিবার জন্ত তিনি 
'কাল' হজন করিয়াছেন । অলেকনাথ শাপ দিয়া অনাদিকে “আগে জ্গ আপে জোগি আপে 
আপ ধ্যাই” প্রভৃতি ততকথা! বলিয়া অন্তর্ঠিত হইলে, অনাদি তপ আরম করিণেন এবং কি 
দিয় তিনি হই হইয়াছেন, জানিবার জন্ত অলেকনাথকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। অলেকনাথ 

পুনর্ধবার আবিভতি হইয়! তাঁহাকে স্থিত বুঝাইয়। দিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অন্ধনাম 
্রদ্মভেদ'ও গুনাইয়াছিলেন । অনাদিনাথ__ 

“য়েতেক শুনিয়া বলইন নাথের চরণে । 
শৃর্দ্েতে রহিল বলিয়ে তোমারো স্থানে ॥ 
শুণে শৃজিলায় গ্রভূ তুমার গোচর 1” 

এই কথ৷ শুনিয়। অলেকনাথ মুখ হইতে অমৃত ছাড়িলেন আর সেই অমৃত হুইতে স্থল সৃষ্ট হইল। 
অনাদিনাথ সেই স্থলের উপর আসন করিয়া বসিলেন। তারপর অলেকনাথ নিজের দেহের 

শক্তি হইতে “কাকেতুকা” দেবীকে স্থজন করিলেন। কাকেতুকা দেবী অনাদির 'পদাস্তরঃ 
সহ করিতে না! পারিয়া মরিয়া গেলেন। তখন অলেবনাথ এই অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে কল্পনা! 

করিয়া 'অঙজেরোতল (1) হনে? গঙ্গার স্থষ্টি করিলেন ও অনাদির জটার মধ্যে তাহাকে স্থাপন 

করিয়া, অস্তগীক্ষ হইতে ডাকিয়! অনাদিকে বলিলেন, 

“আদি দেবি শৃজিছি তুমার লাগি শক্তি। 
গজ। দেবি শৃজিছি আর্দির অঙ্গে গতি । 

আদিয়ে অনাদ্যিয় শৃষ্টি নির্দিছি। 
দুইয়ে মিলি শৃষ্টি কর আপনার ইছি ॥” 

সৃষ্টি করর ভার অনাদ্দির উপর অর্পণ করিয়' অলেকনাথ চল্য়া গেলেন । মামরা আরও দেখিতে 

পাইব, স্থষ্টিকার্ধ্যে অনাদি যখন একটু গণ্ডগোল পড়িয়াছেন, তখনই অলেকনাথ আসিফ তাহাকে 

সাহায্য করিয়াছেন। এরপ স্থষ্টিকাধ্য আপাততঃ নষ্টিক (03:০9:10) দর্শনের মতামুযায়ী বোধ 
হইতেছে । * 

অলেকন'থের কৃপায় কাঁবেতুকাদেবী ওরফে আর্দিদেবী জীবিত! হইলেন, এবং আদি অনাদি 
মিলিয়া কৃষ্টি করিতে আরম্ভ বরিলন। প্রথমে আকাশ হ্ষ্ট হইল, আকাশে ইন্দ্র রাজ 

হইলেন) ত'রপর চন্র হু্য্য সৃষ্ট হইল, হুর্ধ্যে লালবর্ণ দেওয়া হইল। তারপর বাস্থকি ও 

পাতাল স্জন কর! হইল, বান্থুকিকে পাতালে স্থান দেওয়! হুইল এবং তাহার “ফটের উপর 
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তিন কুল (ভ্রিকোণ 1) পৃথিবী স্থাপন করা হইল। বিভিন্ন উপাদানে শ্বেতবর্ণ ও রক্রবর্ণ 

হই গ্রকার তার! কজন করা হইল । 

"তবে ধর্শে মুষ্টি কশাইআ৷ চাইলা। 
মুষ্টিতে ব্রহ্মা বিজু হই মুর্তি দেখিলা ! 
তবে অনাদে হত্তের মুষ্টি ফিরাইল1। 

উর্দমুখ মহাদ্যেব তথায় দেখিল| । 
হস্ত হনে তিন পুত্র থইল! তিন স্থানে ।” 

প্হাড়মালা”্য় কিন্ত নিরঞ্জন গোদাই অনাদিকে শাপ দিয়! অস্তহিত হইলেই “শিবশক্তি 

বিদামান” হইলেন ও হরি ব্রহ্মা তারপর সঃ হইলেন। 
শ্রীযুক্ত তমোনাশ বাবু নাথধর্মের শিবকে বৈদিক যুগের রুদ্র বা! পৌরাণিক যুগের মহাযোগী 

শিব হইতে পৃথক ও কম ক্ষমতাপালী দেখিয়াছেন। আমর! কিন্ত নথধর্দের শিবকে বৈদিক বা 
পৌরাণিক যুগের শিব অপেক্ষা! পৃধকৃ দেখিলেও কম ক্ষমতাশালী দেখিতেছি না । অলেকনাথ 

অনাদিকে বলিতেছেন, 

"আমার মং ( অঙ্গ?! শিব অং জানিয় আপনে। 
্ এ রঃ ক 

- শিব অং সিদ্ধি অং যেই অং তুমি। 
তুমার নাম রাখিলাম অনাদ্দ্যি ধন্মনাথ। 

শিবর নাম রাখিলাম ঈশ্বর আদিনাথ ।” 
আমরা আরও দেখি:ত পাইব, ব্রদ্ধা বিষ্ুু ও শিবের মধ্যে শিবই খুব চালাক চতুর, বুদ্ধিম'ন্ ও 
ক্ষমতাশালী। তিনিই পিতার প্রিকপপুত্র ও পিতার আধির্বাদে তিনি ব্রহ্মা বিষুর গুরু 

হইয়াছিলেন । 

অনাদিনাথ তিন-পুত্রকে তিন স্থানে রাখিয়াছেন, মার তাহাদের খোঁজ নেন নাই। তাহারা 

তিনজন প্চক্ষে না দেখে, কর্ণে না গুনে; এমতাবস্থায় প্অস্থলভিতর” পড়িয়! রহিয়াছে । 
অনাদিনাথ আদিদেবীর সহিত গুঞ্রগণকে পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহাদের প্রত্যেকের কাছে 

গমন করিলেন। প্রথমে ব্রন্ষটারীর বেশে ব্রহ্ধার কাছে গিয়া! বলিলেন, তিনি পীচ দিনের 
উপবাদী, এবং 'অপুড়া পৃথিবী () দেয় ভূঞনের ঠাই ।” ক্রদ্ধা। ভীষণ ক্দ্ধ হুইয়! উঠিলেন, 
তিনি চক্ষেও দেখেন না, কর্ণেও গুনেন ন!, তিনি “অপুড়া পৃথিবী” ফোথায় পাইবেন? তীহার 
যদি চক্ষু কর্ণ থাকিত, তবে তিনি ব্রঙ্গাগি দিয়া ব্রন্মচারীকে তণ্ম করিয়া ফেলিতেন। টৈষ্ব- 
বেশে বিষ্কুর কাছে গিয়া অনার্দিনাথ একই প্রীর্ঘনা করেন এবং প্রায় একইরূপ উত্তর পান। 
অতঃপর “মহীন্কুগেশ্বর”বেশে শিবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিতেই,__ 

পয়েত গুনিঝ! শিব জুক্তি করে মনে। 
পিত্কা পরে কেয় নাই লয়ে মর মনে ॥” 
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এইরূপ চিত্ত! করিয়। তিনি পিতাকে যথাবিছিত সন্মানপুরঃসর নিবেদন করিলেন,-- 

তিন জটা আছে আমার পিরের উপর | 
রমন তুঙন তথা করহ শর্তর |” 

গুঞের ব্যবহারে অনাদিনাঁথ সত্তর হইলেন এবং তাহাকে দৃষ্টিণক্তি লাভ করিবার ৩ 
মন্ত্র ও কৌশল 'শিখাইয়া দিয়া গেলেন! শিব দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করিয়া, বিষুঃ ও 
্রদ্জাকে এ সকল কৌশল শিখাইয়া দিলেন। তাঁহারা শিবকে গুরু তপিয়া, অনাদি ধর্মনাথের 
কৃপায় দৃহিশক্তি ও শ্রবগ-শক্তি লাভ করিলেন, এবং অনাদি ধর্মনাথকে 'আদেশ'* জানাইলেন। 

তারপর অনাদিধণ্ম আদিদেবীর “তন” হইতে লঙ্মী, সাবিত্রী ও গৌরীদেবীকে হৃজন 
করিলেন এবং ক্রহ্ধা, বিষণ, শিবকে লইয়া! “কুটেশ্বরে” গমন করিলেন । সেখানে অনাদিনাথের 

আদেশে শিব, আদিদেবীর মড়া তনুর কেশে কাঠ, মাথার খুলিতে ভা ও দেহরদ জলরূপে 
“ব্যবহার করিয়া, নিজের শরীর হইতে “অগ্নি পানি নিকাঁলিয়”, প্চন্দ্রের গোলিতে” অন্ন পাক করেন 
এবং সমস্ত দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া! ভোজন করান । সমস্ত দেবগণের মধ্যে যিনি প্রধান, 

তাহাকে প্রীপত্রে” অন্ন দেওয়! হইল। শ্রীপত্রের অধিকারী নিজে অনাদিধর্মনাথ। ভোজনাস্তে 

শিব বলিলেন।--এখন অন্ন ভোগ্জনাস্তে সমস্ত দেবগণ সন্ধ্ট হইয়াছেন, কিন্তু "পুনি কিরূপে হৈব 

অর্নের শ্রীন।” তখন “অনাহেতু ভীমনাথে মারিলেক . ছিটা” আর অন্ন কষ্ট হইয়া 
পৃথিবীতে পড়িয়া, গাছ হুইয়া উঠিল এবং তাহাতে ধান ধরিল। কিন্তু সে ধানে চাউল নাই, তখন-_ 

প্ধর্মের আঙ্ঞায়ে দেবি হগ্ধ ছিটি দিলা। 
চুচার মধ্যে দুগ্ধ ক্ষির বসিল| ।” 

এখন অনাদিধর্্নাথ, ত্রন্ধা বিষ্ুকে একে একে গঙ্গ। গৌরী বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন, 
এবং তাহাদিগকে হৃ্টির ঈশ্বর করিবেন ও ব্রঙ্গজ্ঞান দিয়া অমর করিবেন বলিলেন। কিন্ত 
তাহার! সে আদেশ মানিলেন না। কারণ, গঙ্গ। গৌরী তাহাদের "শাতমায়”। অতঃপর শিবকে গঙ্গা 
গৌরী 'বিবাঁহ করিতে আদেশ করা হইল। শিবধ্ধর্মের আজ্ঞা ল্িতে ন! পারি, 'শাধি ব্রদ্মন্তান' 
গৌরীকে “কোলে” ও গঙ্গাকে 'শিরে' লইলেন। সত্তষ্ট হইয়া অনাদি বর দিলেন, "্অস্তকালে 
রক্ষা বিষ্ণু ভজিবা তুমাতে।” অশঃপর শিবের বীর্য হইতে 'কুলনাথের জন্ম ও গৌরীর বীর্য 
হইতে “বিন্বুবতী'র জন্ম হইল। ধ্যানে আন্ত! পাই! শিব, কুণনাথের মহিত বিশ্ুবতীর বিবাহ 
দিলেন, এবং কুলনাথকে যোগধর্্ম শিক্ষা! দিয়া "পিব গোত্র, নাথ পৌদ্যত” দিলেন । 1 

ক 'আদেশ' শব ঘওবৎ জর্থে পুর্ের্ধ বাধহত হুইত। বিশ পঁচিশ বতনর পূর্বে নাখযোগিগণের কোনও 
উৎসযাছিতে বহু লেক জড় হইলে, বিনি সভার লোক মিলিত হওয়ার পরে আিতেন, তিনি স্াস্থ লোকজনকে 
মাটিতে পড়িয়া দওবৎ কিছ! নমন্ক/রাদি ন| করিয়। প্সমাইর ( সবার) পদে আশ” বলিয়। সভায় আসম 
গ্রহণ করিতেন । 

1 যোগিতস্রকলাদতে শিব ব! অনাদি মোহিনীকে বিবাহ করেন, এবং আছানাখের সঙ্গে বিন্মুবতীয় বিবাহ হয়। 
এই বিবাহে ব্রদ্ধ! মন্ত্রপাঠক, শিব বাজক। 
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তারপর অনাদিধর্্, বিষুকে লক্ষ্মী ও ত্রন্মাকে সাবিত্রী সমর্পণ করিয়া, অলক্ষিতে দক্ষিণ-সাঁগরে 
চলিয়া গেলেন এবং সেখানে আসনে বসিয়া, মনে মনে কল্পন! করিয়া এক অক্ষয় বটবৃক্ষ, 

এক গৃধিনী, 'জন্মেজয় রাজা' (যমরাজা 1) ও চিত্রগুপ্ত ত্ঞ্জন করিলেন এবং বিভিন্ন অঙ্গের 

ধর্ম হইতে পবন, চন্দনবৃক্ষ প্রভৃতি হথজন করিলেন। অক্ষয় বটবৃক্ষ হইতে তিন যুগের নিদর্শন- 
গ্বরূপ তিন তাল জন্মিল) সত্যযুগের তালের উপর গৃধিনী বদিল। যমরাজকে বটবৃক্ষের 

নীচে বসাইয়া জম্ুত্বীপের রাজা করিয়া দিলেন। পাপ পুণ্য ধুঝিবার ভার চিত্রগুগডকে অর্পণ 

করিলেন এবং গৃধিনীকে চারি যুগের সাক্ষিন্বরপ সে স্থানে স্থাপন করিগেন ৷ তারপর তাহার 

জটার মল হইতে €ষ “হরমূল বৃক্ষ” উতৎ্পপন্ন হুইল, তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া, ব্রদ্মা বিষ, শিবকে 

সৃষ্টি স্থিতি সংহারের ভার দিয়া, অনাদিধর্ঘনাথ অনস্ত-শষ্যায় শয়ন করিলেন। 

্রন্ধা, বিষু, শিব-- পিতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ-সমুদ্রের নিকট গিয়া, গৃধিনীর 
নিকট হইতে সমস্ত কথ! জানিতে পারিলেন এবং তিন ভাই সাগরের কুলে বগিয়। ধ্যান আরম্ত 
করিলেন। তখন অনাদি, মৃত গরুর রূপ ধরিয়া ব্রহ্ম! বিষ্ণুর নিকট ভামিতে ভাসিতে গিয়া 

উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্ম! বিষ উভয়েই ত্বপ!ভরে ধ্যান হইতে উঠিঃ1 পলায়ন করিলেন। 
মৃত গরু যখন শিবের নিকট উপস্থিত হুইল, তখন শিব চিন্তা করিলেন, এরপ প্রাণী এখনও 

পয সষ্ট হয় নাই, ইহা! নিশ্চয়ই পরমপিতার লীল1-_-এই ভাবিয়! জলে সীতার দিয়া গিয়৷ তিনি 
সেই গো-মুর্তিকে ধরিলেন। ব্রহ্ম! বিষু ইহ! দেখিয়া, শিবকে নিন্দা করিয়! চলিয়া গেলেন । 
অনাদদিধর্্ম, তখন তিন ভাই কিরূপে তাঁহার সৎকার করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন_ব্রন্ধা বিষ্ণুর 
আচাঁর “ভাশ! পুড়াগাড়।” এবং শিব গর্ভ খুঁড়িয়া, আঁসনে বসাইয়া সমাধি করিবেন। শিব 
পিতাকে সমাধিস্থ করিয়া, ব্রহ্ম বিষুকে সেখানে লইয়া আমিলেন, তাহারা এখন পিতার দেহ 
দেখিতে পাইলেন, এবং শিবের নিকট হুইতে গুনিয়া, পিতৃ আদেশমত তাহার সৎকার করিলেন। 

অনা্দিকে যখন দাহ কর! হইল, তখন তাহার নাতি ভন্মীভূত হয় নাই। উহা! জলে ভাইরা 
দেওয়া হয় এবং রাঘব উহা ভক্ষণ করে। তারপর--. 

“রাঘবের পেট ফাটি মীন নিকলিল|। 
নাতি হনে মিননাথ জন্ম হইল 1” 

* মীননাথের জন সন্বন্ধে অন্ত অন্তরূপ উল্লেখ আছে। গওবোগে এক ব্রাহ্মণের এক পুত্র' জঙে। পুত্র 
সা-থেকে। হবে) এই আশঙ্কার ক্রাক্মণ তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন এবং রাঘব তাহাকে তক্ষণ করে। বখন মহাদেব 
পার্ববতীর- “তুক্ষি কেনে তর গোসাঞ্রি আক্ষি কেনে মরি। 

হেন তত্ব কহ দেষ জোগে জোগে তরি ॥”--গোর়ক্ষ বিজয় 

এইরপ প্রন্থের উত্তর দিবার জন্য ক্ষীয়োদস।গরে মর্নোছয টঙ্গিতে বসির! পার্বতীকে যোগশান্ত্রের গড়ন 
বজিতেছিলেন, তখন-_ 

পম্সান্তরূপ ধরি তথা বীনযোচঙ্জর়। 

টঙ্গির লামাতে রহে বোগাল সুঙ্গর ।৮-সগ্রোরক্ষ বিজয় ৷ (পর পৃষ্ঠে ) 
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অনাদির পেট ফাটিঘ চৌরঙ্গী* সিদ্ধার জন্ম হইল | অগ্নির জালের তেজ হইতে জালকুড়ি- 
সিদ্ধা, কর্ণ হইতে কর্ণফাটি বা কানিফা, চণ্ম হইতে চর্নাধ, ধুম হইতে ধুঅনাথ, পা হইতে 
পাগলনাথ, নাতিস্থল হইতে নারদ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধা ও নবনাথের জন্ম হইল এবং__ 

'্রীগুলি ফুটি নিকলিছইন গ্রীনাথ। 

অনস্তকুটি সিদ্ধার গুরূ শ্রীগোরকনাথ 1” 

অনাদির চক্ষু ফুটিয়' পুথিবীতে পড়িল এবং তাহ! হইতে রুদ্রাক্ষবৃক্ষের জন্ম হইগ | যোগিতন্ত্র- 

কলামতে অনাদির মস্তক হইতে গোরক্ষনাথের জন্ম হয় এবং তার মুখ হইতে দাহুননাঁথ, 

হৃদয় ছইতে মেঘনাথ, নাভি হইতে পিণকনাথ, জজ্ঘ। হইতে উদ্ধারনাথ, জানু" হইতে পাগলানাথ, 
“ৰাছ হইতে ভূকটিনাথ, গুহা হইতে সত্যনাথ এবং চরণ হইতে বিন্দুনাথের উৎপতি হয়| তাঁহার 

ছাড় হইতে হাড়িপা ও চর্ঘম হষ্টতে চৌরঙ্গী সিদ্ধার জন্ম হয়। 
গোরক্ষনাথের জন্ম অনাদির অঙ্গ হইতে হইলেও তিনি অন্ঠান্ত সিদ্ধার মত নহেণ, তিনি 

অলেকনাথের স্বরূপ । অলেকনাথ অনা্দকে বলিতেছেন,--- 

"যেই কালে তুমার অং ( অঙ্গ 1) আমি চুড়ি জাইবা। 
তুমার শৃগুলি কুটি আমি নিকলিবা | 

আমার নাম গুরূ গোরক ধরিব! ৷ 

গুর গোরক নামে শংযার তরাইবা ।” 

পিতার অস্তো্টি-ক্রিয়! সম্পন্ন করিয়া, শ্রা্ধাদি করিবার জন্ত ব্রহ্ম! বিষু কুটেশ্বরে চঙগিয়া৷ গেলেন 
এবং শিব শ্মশানে বসিয়৷ তপ আরম্ভ করিলেন। তপে সন্ব্ট হুইয়৷ তখন অলেকন!থের শ্বরূপ 

গোরক্ষনাথ সম্মথে আবিভূতি হইলেন এবং শিবকে খখেদ, যন্ধুর্বরেদ। সামবেদ, অথর্বববেদ, 

প্নিলবেদ” ও “শোসন্বেদে”্র £ ত₹্ বলিয়া দিয়! তাহাকে শ্মশানের মাটি ধুঁড়িতে আদেশ করিলেন। 

এবং পার্বতী ধন নিষ্ালন! হুইয়। অন্তমনগ্ধ হুইয়।ছিলেন, তধন এ বালক রাধবের পেট হইতে 

“্ছ' ছা" বলিয়া শিবের কখ।র উত্তর দিতেছিল। তখন মছাদেহ তাহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং রাঘবের পেট চিরিয়া 

বাছির করেম। 

* চৌরভী--ছাড়িপ। কালুপার সমসমন্্িক একজন সিদ্ধ! । বিখকোবকারকের মতে এই নিদ্ধার নাম হইতে 

কলিকাতার চৌরলী রোডের নাষ হুইর়ছে। এইরাপ প্রবাদ আছেযে, এই নাথদিদ্ধ! কলিকাতার কালীধাটের 

কালীর স্বাপক ও পুজক ছিলেন। ভিক্টোরিয়! মেমে|রিয়ালের সন্নিকটে কোথায় নাকি তাহার আশ্রম ছিল। 

1 একখানি কলষী পল্পপুরাণে আছে--”মাথ! ফুটি বাহির হইল! শ্ীগোলকনাধ।” লক স্থানে খুব সম্ভব 

গোরক্ষ হওয়া উচিত ছিল। 

$£ আমর! এগ্ডকাল চারি বেদের কথাই জানিতাম। কিন্তু যোগিতস্রকল। ও জনাধিপুরাণে মিলবে? ও শে।সন্ষেদ 

নাষে আরও দুইথান। বেদের উল্লেখ পাই। বছ জনুসন্ধান করিয়া এই বিষয় অন্ত কোনও বিবরণ সংগ্র করিতে 

পারিলাস না। যোগিতস্্কল! ও বেদষাল নামক আর একথান। ক্ষুন্ন পৃথতে নি্নলিখিত বিবরণ পাইলাম, 
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মাটি খুঁড়িয়া শিব যে সমস্ত বস্ত পাইলেন, তন্্ারা গোরক্ষনাথ শিবকে নানারূপ অঙ-ভূষণ প্ররস্তত 

করিয়া দিলেন | অনাদ্যের রুধিরে গৈরিক বসন, নাভির দ্বার! কর্ণের কুগুল, নাসিক দ্বার। নাদ, 
মেরুদও দ্বার! হস্তের “ছাদশ” প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তারপর শ্মশানের ভন্মে সর্ববাঙ্গ ভূষিত 
করিয়া, শিবের গলায় বাস্ুকিকে পৈতারূপে স্থাপন করিলেন এবং তাহার মন্তকে নিজ মন্তকের 
নাল টুপী * পরাইয়৷ দিলেন এবং রুদ্রাক্ষের মাল। কঠে তুলিয়া দিলেন । গোরক্ষনাথ শাশানের ভম্ম 
হইতে প্ভম্মআ” ( বৃষ 1) ত্থজন করিলেন এবং শিব সেই বুষে চড়িয়! কুটেশ্বরে গমন করিলেন। 

প্রথমে ত্রিরান্র শ্রাদ্ধ হইল। এই শ্রান্ধে গোরক্ষনাথ অলক্ষিতে থাকিয়া! পৌরোহিত্য করিয়া- 

ছিলেন। তারপর একাদশ দিবনে পুনর্বার শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রান্ধেও গোরক্ষনাথ প্মরণমাত্রে 

শ্রীকবিলাশ” হইতে আপিয়া পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ইন্্, যম প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, 
চৌরঙ্গী প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধা, রাগ রাগিণী, বা হকি, গৃধিনী পক্ষী প্রভৃতিকে আনিয়া শ্রান্ধে উপস্থিত 
করিয়াছিলেন ৷ গেরক্ষনাথকে পিব ভিন্ন অন্ত কেহ দেখিতে পাইতেন ন!। শ্রাঞ্ধ হইতেছে, 

কিন্ত পুরোহিত নাই দেখিয়া ব্রঙ্ধ! বিধুঃ, শিবকে জিপ্তাসা করিয়াছিলেন, 
"বাপের জক্ত করিতে ব্রাহ্মণ কেব! য়েতে ।* 

শিব তহ্তরে বলিয়া ছিলেন,--- 

*গ্রীগুর গোরকনাথ পুরইত রেখাতে ॥ 

" হস্ত পদ নাই তার বিন্দু হংশ কল! 

আছয়ে জগত ভরি শমাইর দরশনে খেল ॥ 

বাপের জজ্ঞেতে নাথ পুরইত হৈলা । 
তাহানে কেয় দেখিতে ন! পাইল! ॥ 

কিঞিৎ ধানে গুন মামার সাক্ষাতে । 
য়েতেক মর্্মভেদ কইলাম তুমাতে 1” 

২ এ+ ই এট. ৮ ০ ৮ ৮২৬১৯০৯৬৮৮৮ পি 
শে 

“পাবে হজুংবরর্ধি। অধর্ববেদ খগ্ে৭ জর । 

নিল অনিল বে? বষ্টম বেদ সার ।*স্েগিতস্রকল|। 

“গঞ্চমুখী ব্রচ্ম। এক মুখ ক।টিয়াছে রড । 

| সেই মুখ হইতে জুদন্বন! বেদ উৎপন্ন 8৮--বেদমালা। 

এই দুই অভ্ভুতপ্রকৃতির নামবিপিষ্ট যেছয়ের যিবয়ণ যদি কেহ কোথাও পাইর! প্রকাশ করেন, তাহ! হষ্টলে বাধিত 

হইব ।--লেখক। 

* নাদপৈত! আজকালও নাথবে!গিগণ ধারণ করেন, এবং স্থানে স্থালে অধুনাও অনেকে লাল টুগী ও কুগুল 
বাবহার করিয়! থাকেন। ফরানী পর্যটক ৫৪ 19 %211র,্রমণ-কাহিনীতেও যোগীদিগের এই লালটুগপী ও কুগলের 

উল্লেখ পাওয়া যায়। | 

৩ (5০৫179]) 850. 2. £০1060 0920 1)9775106 0ি০ 05 55৮ 85 016183 2 10151660501166 ) 
800 180. ৪118616 760 ০20 11000 (17056 7017) 07 [1211917-891169 519৩১) (0. 21 1১০) 
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সে যাহা হউক, শ্রাদ্ধ হুইয়া গেল, পিণ্ডের অল্প শিব নিজ হস্তে রন্ধন করিয়াছিলেন । নিমস্ত্রিত- 

গণকে ভোজন করাইবার জন্ত “ভাণেরার* সামগ্রী আনান হুইল এবং ব্রহ্া, বিষ, মহেম্বর, সাবিত্রী, 
লক্ষী; গঙ্গ! ও ভগবতীকে আদেশ করিলেন,_- 

"তুমি চাইরে মিলি রন্দন করউকা ইহাতে ।” 
অন্ন ব্যঞ্ন রন্ধন কর! হইল, পুরোহিতকে এই অব ব্যঞ্জনের অর্থ্য দেওয়া হইল। অতঃপর 

নিমন্িতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করান হইল এবং তারপর সকলে হব স্ব স্থানে হা হা কর্শে 

প্রস্থান করিলেন। 

অনাদিপুরাণ প্রভৃতিতে বর্ণিত নাথধন্মে হটিতত্ব ও স্ত্টির ইতিহাস এই | এখন সৃষ্টি ত 

হল । সৃষ্টির একদিন ধ্বংস হইবে, কিছুই থাকিবে না। তখন-_ 

পৃথিবী মিশাইব আবে, আব মিশাইল রবিতে | 
রবি মিশাইল বায়ে বায় মিশাই আকাশেতে | 

কলসী ভাঙ্গিলে জেন মীশাইব আকাশে। 
আকাশ ভাঙ্গিলে জাইব মহা! আকাশে ॥ 

রবি ভাঙ্গিলে জাইব তেন অভিপ্রায়ে। 
শরূপ মিশাইব তেন নাথগুরুর পায়ে ॥” 

শ্রীরবাজমোহন নাথ 



“নাথধর্থে সৃষ্টিতত্” প্রবন্ধের আলোচন। 
ডাঁঃ জীযুক্ত বেশীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন,__ 

গ্রবন্ধ“ লেখক, শ্রীযুক্ত রাঙ্মোহন নাথ অনাদি-পুরাণ হাড়মালাগ্রন্থ ও যোগিতন্রকল! নামক 

তিনখানি গ্রন্থের হভলিখিত পুথি অবলঘন করিয়া, নাথধর্শের স্যাইিতৰ নিরাকরণ করিতে 
গিয়ছেন। এই গ্রস্থগুলির মধেয একখানি সংগ্কতে ও অপর হুইথানি বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। 

ইহাদের রচনাকাল জানা যায় না। প্রত্যেক পুধির নিমগন' বা সমাপ্তি অংশে “বদ ্ং তল্িখিতং+ 
উত্তি আছে দেখিয়! মনে করিতে হয়, ইহ! আজকালের, নিতাস্ত জাধুনিক সময়ের র€ন| নহে। 
ইহাও নিশ্ঠত যে, ইহা অতিশয় পূর্ববর্তী যুগের র$নাও নহে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রস্থগুলির 

মধ্যে হৃ্টিতত্ব বা ০0:7:01087 বলিতে আমাদের বাছা বুঝা উচিত, ঠিক তাহ! নাই? তন্মধ্যে 
কতকগুলি প্রাচীন হৃটিতন্, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথ| বা রূপকচ্ছলে সরল, সহজবোধা ও 
সাধারণ ভাষায় বর্ণিত আছে মাত্র। এই পৌরাণিক আধ্যাত্মিক কাহিনীর মূল অনুসন্ধান করিলে 
সর্বাণ্ে খথদের ১৩ম মণ্ডজের নাসদীয় হুক্তই আমাদের মনে পড়ে । বিশ্বস্থটির পুর্বে আকাশ- 

বস, ১৩্য-পাতাঙ্গ, স্থাবর জঙগমাদি বলিতে আমর! সাধারণতঃ যাহ! বুঝি, তাহ! আদৌ ছিল না। 

চতুর্দিক্ তন্ধকারে জবৃত ছিল। অগাধ জলরাশি বা নিরাকার! বিশ্ব-প্রক্তির মধ্যে একমাত্র 
অলেখ প্রভু নিরঞ্জনই ছিলেন । তিনি জ্যোতির্ময় ও আলোকম্বরূপ | তাঁহার দয়াতেই বিশ্বতৃবনের 
কৃষ্টি হয়, জল স্থলের আবির্ভাব হয়, স্থাবর জজম উৎপর হয়, মনুষ্য ও মন্ুষযদভ্যতার উৎপত্তি ও 
অভয় হয়। আপাতদ্ষ্টিতে নাসদীর হৃপ্ত নাধনৃতি-কাহিনীর গ্রধান অবলম্বন হইলেও বস্ততঃ 
ইহার মধ্যে তঘমর্ষণ, হিরপ্যগর্ড, অনিল, ব্র্মণস্পতি, হিরপ্যগর্ভ ও বিশ্বকর্মাদি সুক্তের উপদেশও 
বিমান আছে। শুধু তাহাই নহে। ভ্রাহ্ষণ, আঃণাক এবং উপানযদাদ গ্র্থের হু্টিকথার 
গ্রভাবও তন্মধ্যে যথেষ্ট জাছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে মোক্ষগ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিণাম বর্ণন!- 

গুসঙ্গে লেখক যে পদগুলি উদ্ভূত করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্প্ উক্ত আছে--পৃথিবী জলে, জল রবি 
| জগ্িতে, অঞ্ি ঝায়ুতে, ঝাঁয়ু আকাশে এবং আকাশ মহাকাশে লীন হয়। একমাত্র অলেখ 
নিরঞ্জনই অবশিষ্ট থাকেন। সিদ্ধ নাথগুরগণ মানব হইলেও তাহার! এবং প্রভূ নিরঞ্জন ম্বরূপত£ 
একই। ূ 

প্রেংক্ত নাথ সিদ্ধপুর যদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই সফলের শীর্বস্থানীয় শিরোমণি । প্রবন্ধের 
অব্লন্িত পুথির মধ্যে তীহাকে অনন্ত কুটি সিদ্ধার গুরু রূপে গ্রশংস। কর হুইয়াছে। এই 

গ্রশংস। নিরর্থক নহে। গোরক্ষনাখের আবির্ভাবকালে, পূর্বে ও পরে আরধযাবর্ডে-_বিশেষতঃ 
পূর্বাঞ্চলে বহু নাথগুরু ও নীথপন্থী ছিলেন। তীহাদের মধ্যে কেহ কে বামাচারী ছিলেন, কেহ 

* ১৫ই ভাঙ্জ ১৩৩১ তারিথে বঙ্গীর-সাহিতা- পরিষদের প্রথম মামিক অধিবেশনে এং প্রবন্ধ পাঠের পর যে সকল 

আলোচন। হয়) তাহাই ছেওয়। হইল সম্পাদক । 

১২ 
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ফেহ বামাচার হইতে বিরত ছিলেন) তাহার! সকলেই হুঠযোগী ছিলেন। শিবপদ সকলেরই 

প্রাধিত বস্ত ছিল। দৈহিক ক্রিয়া ও ইজ্জিরগ্রামকে প্রাণায়ামাদি ারা নিরুদ্ধ করিয়া অলেখ 
নিরঞ্জন আত্মার শ্বরূপ র্শন করাই ভীহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য ছিল। ন্যাসের স্থান অনুদারে 
নাথসিদ্ধগণ হাড়পা, কাণফ! প্রভৃতি নাষে বিশিষ্টতা লাভ করেন । গোরক্ষনাথের দৃষ্টি ব্রহ্ম রন্ধেই 

স্থাপিত ছিল।| তিনি কামিনীকাঞ্চনমুক্ত ও অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাথ- 

ধর্দের গ্রভৃত সংস্কার সাধনও করি॥ ছিলেন | কদলীরাঞ্যে কামিনী-কাঞ্চ-মোহে মীননাথের পতন 
হইয়াছিল সত) | কিনব মীননাথ নিজে মিথুনবিরোধী ছিলেন । কাজেই তাহার পক্ষে গোর কনাথের 
গুরু হওয়ার অধিকার ছিল। আধার বিশ্বাস, গোরক্ষনাথের নামের ছায়ায় সকল নাথধন্্ন ও নাথ- 

সম্রদায়ের সমাবেশ হইয়া থাকিবে | পরে একই ভাবে 'শ্রীপ্রীগৌরাজদেবের নামের ছায়ায় বিভিন- 

পন্থী বৈষণবসম্প্রদায় সম্মিলিত হুয়াছিলেন। তথাপি চক্ষ থাকিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, 
এই সম্মিলন, সমাবেশ ব| সমন্বয়ের অন্তরালে পূর্বববিভিষ্নতা এবং বৈশিষ্ট্গুলিও বিদ্যমান আছে। 
নাথ-সৃষ্টিকাহিনীর ভিন্তি যৌন্ধ সাহিত্য-দর্শন নঙে | বৈদিক সাহিত্য বা বেদান্তই ইহার মূলে 
নিহিত আছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের ছই তিন শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আর্ধরযাবর্তের পূর্বাঞ্চ শৈব- 

জাতীয় বহু শ্রমণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদাকের লীলাক্ষে্র হইয়! দীড়াইয়াছিল। প্রাগীন বেবাস্ত ও বৌদ্ধমতে 

ও বৌদ্ধমতের ভিছির উপর পরে বনু সার্বজনীন ধর্ম ও সাধন-পন্থার সমাবেশ ও সংঘর্ষ হইয়াছিল । 

তন্মধ্যে অধিকাংশই এক ভাবে না এক ভাবে বৈদিক পর! বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট । তাহারা 

যাঞ্ক ব্রাঙ্মণদিগের পৌরোহিত) স্বীকার করিতেন না। ইহার আভান আমরা বক্গ্যমাণ পুথি- 

গুলিতে দেখিতে পাই। পিতৃষন্তে বা পিতার শ্রান্ধকার্ষ্যে পুত্র ব্যতীত অন্ত পুরোহিতের প্রয়োজন 

কি আছে? পুত্র ভিন্ন পিতার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান আর কে হইতে পারে? গোরক্ষনাথের 
ধর্মাদর্শমতে নাৎস্থষ্টিকাহিনীতে পুরুষের সহিত প্রক্কতি সংঘোগ থাকিতে পারে ন; বাস্তবিক 

পক্ষে ইহার মধ্যে প্রক্কাতিকে অলেখ নিরঞ্জনের পশ্চাতেই রাখা হইয়াছে । কিন্তু বখন কালক্রমে 

গৃস্থগণ নাধধর্ণভূক্ত হুইঙ্গা পড়েন এবং পূর্ণভাবে নাথসমাজ বা ০10) গঠিত হয়, তখন 
তাহাদের ভীবনাদর্শের অনুযায়ী প্রকৃতি পুরুষ দংযোগাঙ্ক সাংখ্যভাবের অবজারণ। করিতে হইয়াছে । 

সম্ভবতঃ এই সমাজ গঠন নাধধর্মের আবি ভাবের বছু বৎসর পরেই সম্ভব হইয়াছিল। 

্ীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন,- 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেনীমাধব বড়,য়া৷ মহাশম “লাথধর্দে হুষ্টিতব্বের” সহিত খখ:বর স্যষ্ট 5ন্বের 
সাদৃশ্ত দেখাইয়। নাথধর্থের প্রীচীনত্ব গুমাঁণ করিবার চে্। করিঘাছেন, কিন্তু খখেনের সৃষ্টি, 
বিশেষতঃ পুক্ুষহ্থক্ত, প্রাচীন বলিয়া গ্রুতিপন্ন হয় নাই; জুতরাং খখেদমূলক হইলে নাথধর্থে র 
সটিতত্ব অধিক পুরাতন হইতে পারে ন| | নাথধর্্দ বেদমূলক ন| হওয়াই সম্ভব। বেলুচিন্তানে, 
খাদারে ও গাতীতে এবং সিনুদেশে, সেহবানে ও সফরে মুসলমান নাথপন্থী জাছে ) লিদ্ধুদেশে 
সনাতনপন্থী, শিখ ও হিচ্ছু নাথপন্থী আছে। ইহার! অনন্ত জ্যোতির উপাসনা করে এবং প্রদীপ 
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দিবারাত্রি আলাইয়! রাখে। রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যের সেরিফ্া, তর্তরি ও ইন্দোর রাত্যের 

ভুদাখেড়ি -নামক স্থানে নাথপন্থীদের আশ্রমে এইরূপ অনন্ত জ্যোতিঃ ব প্রদীপ দিবারাত্রি জালাইয়া 
রাঁথ। হয়। রাজপুতানা, মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথপন্থীদের মধ্যে অগ্নি বা অনন্ত জ্যোতির 

উপাসনাই গ্রাবল ৷ বেলুচিস্তান, দিদ্ধু, রাজপুতান/ মধ্যভারত ও গুজরাটের নাথধর্মে সাকার 

“অগ্নির উপাসনার যে সাদৃশ্ত আছে, তাহা বাঙ্গালার নাথপন্থীদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পুবর্দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালার নাথধর্ শৈবধর্শের প্রাবলোর যুগে গ্রতিিত হইয়াছিল। ইছা 
নাথগুর গোরক্ষনাথের নব গ্রতিষ্ঠীন। বাঙ্গালা দেশের নাথপন্থীরা অনন্ত জ্যোতি; প্রজালিত 

রাখে না। এই বিষয়ে পশ্চিম-ভারতের নাথধর্মের স্ছিত পুর্ব্বভারতের বা বাঙ্গালার নাথধর্শের 

সাদৃশ্ত দেখ! যায় না। পশ্চিম-ভারতের নাথধর্শের স্যরিতৰ অন্তরূপ; তাহাতে নিরঞ্জন কর্তৃক 

অন্ধকার বা শৃন্ঠ হইতে অগ্নির ব1 আলোকের উৎপত্তির কথ! আছে। দে উপাখ্যান পূর্ববদেশে 

গুনিতে পাওয়া যায় না । পশ্চিম-ভারতের নাথপন্থীর! বলে যে, উজ্জয়িনীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের 

জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি নাথসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । সেই জন্ত পশ্চিম'তারতের নাথসন্প্রদার়ের 
গুরুগণ ভর্তৃহরি বা ভর্তরি নামে. অভিহিত হুইয়া থাকেন। নাথধর্ম বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পূর্ববভারতের নাথধর্দ গোরক্ষনাথ কর্তৃক সংস্কৃত, ইহা আদিম 

নাথধন্্ম নহে । 

শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাস্ভৃষণ মহাশয় বলিলেন,-_ 

আজ নাথধর্্ম সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথ! শুনিতে পাইলাম। শ্রীযুক্ত রাখালবাবু মুলমান 
নাথপন্থীদের কথ! বলিয়াছেন । মুসলমান নাথপন্থীদের কথ! আমি পূর্বে কিছুই জানিতাম না। 
আজ নূতন জিনিষ শেখা গেল। “প্রবাসীতে আমি নাথধর্্ম সম্বন্ধে করেকবার আলোচনা 
করিয়াছি । সেই উপলক্ষে অন্তান্ত স্থানের ন্যায় যোধপুরেও নাথধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্থুসন্ধান করিয়াছিলাম। 
সেখানবধ্খর দরবার লাইব্রেরীতে “গোরখবোধ' নামে একখানি পুথি দেখিতে পাই। তাহার 

সথষ্টিতত্তবের সঙ্গে হাড়মালার হৃষ্টিতত্ব মোটেই মেলে ন!। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, গোরক্ষনাথ 
যে একজনই ছিলেন, তাহ! নছে। শক্করাচার্যের স্থলাভিষিক্ত শিষ্োরা যেমন. শঙ্করাচার্য্য নামে 
পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ বোধ হয়, গোরক্ষের পরবর্তী অনেক নাখনাধুও গোরক্ষনাথ 
নামে পরিচিত হইতেন। একট। উদাহরণ দেওয়া যাক। মহায়া্ট্র দেশে প্রীমদ্তগবধ্গীতার মারাঠী 
ভাষায় লিখিত ভাষ্য সমেত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়--নাম “হানেম্বরী? ) গ্রন্থকারের নাম জানের, 
্রন্থের রচনা ১২৯০ খুঠান্ধ। এই পুস্তকে গোরক্ষবাথের নাম আছে, আরও লেখ। আছে বে, 
জানেশবর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্াপরম্পরায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন । স্তরাৎ এ হিসাবে 
গোরক্ষনাথ দ্বাদশ গত আসিয়। পড়িতেছেন। নানক গোরখের তর্ক ব্যাপারও খুব প্রসিদ্ধ । 
এ ছাড়া গোরখনাথের সময় সম্বন্ধে বহু মতই প্রচলিত । এইরূপ নান! ব্যাপার দেখিরা আছি 

সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, গোরক্ষনাথ একজন নন। 
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 হহাদেছ তাতত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। দতগোরখসংবাদ, জ্ঞানপিন্ধাস্তযোগ, বিষেক- 
মার্ডগ, বনাথভক্তিসার--আরও অনেক বই আছে। এগুলি লইয়! বিশেষ সাবধানভার সহিত 
ইহাদের হৃষ্টিতত সম্বন্ধে কথা বলিতে হইবে । 

নাথের! হঠযোগী ৷ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের সহিত মিশিয়। ইহাদের ধর্ম 
অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে । ইছাদের গ্রন্থে ব1 মতে বৈদিক, বৌদ্ধ বা! নানকপন্থী প্রভৃতি মতবাদ : 
দেখিলেই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাছাদের ধর্ম বেদমূলক, বৌদ্ধমত-মূলক, তাহ! নছে। 
এরূপ করিলে বরং আমরা ভূলই করিব । আমি নিবিববাদে বিলাী মত অনুপরণ করিয়। বলিতে 
চাই ন! যে, পুরুষস্থক্ত অগ্রাচীন | নাথধর্্ম বৈদিক ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন, এ কথাও স্বীকার করিতে 

প্রস্তুত নহি । রাখালবাঁবু বলিয়াছেন যে, নাথধর্বের উৎপত্তি পশ্চিমে ) কিস, বাঙ্গালায় যে 

নাথধর্শের উৎপত্তি হয় নাট, ইহাঁও বলা যায় না । মীননাথ ও মতস্তেজনাথ, উভয়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তি এবং মৎস্তেক্নাথ একেবারে বাঙ্গালার লোক | মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় মতন্তেু- 

নাথের 'কোলক্ান বিনির্ণর' গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়া! দিয়াছেন যে, মতন্তেজ্্নাথ 
বরিশালের চেঁদোর লোক। জাতিতে কেবর্ত। ৃ 

নাথেদের স্যিতত্ব আলোচনা করিয়া, এইটাই যে নাথেদের স্িতত্, এরূপ বলিবার উপায় 
নাই। কালম্রোতে, স্থান ও গুরুতেদে নাথেদের স্যটিতত্ব নানাভাবে আলোণিত হুইয়াছে। 

বিভিন্ন পুথি পাঠ করিয়া তাহার নির্ণয় কর! দরফার | 

সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 
বলিলেন,--- : 

প্রথমে মনে হইয়াছিল যে, হয় ত অদ্যকার এই প্রাবন্ধে একটি নীরস বিষয়ের আলোচনা 
হইবে। কিন্ত পরে দেখা গেল যে, আমরা আশাতীত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি । তজ্জন্ত 
প্রবন্ধপাঠক ভাঃ বড়ুয়া মহাশয় এবং আলোচনাকারী শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু ও শ্রীযুক্ত অমূল্য 
বাবুকে আমি ধন্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভাঃ বড়,য়া মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে 
আমি অন্থরোধ করি, তাহারা এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচন! করিয়! পরিষদের কোন 
আগামী অধিবেশনে আমাদিগকে গুনাইবেন। প্রবন্থোক্ত পুথির সঙ্গে হয় ত পশ্চিম দেশের 
নাথধর্ম্বের বৈসাদৃশ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অদ্যকার আলোচিত স্ঠিতত্ব যে বেদের সহিত 
সাদৃশাযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । নাদদীয় দত্ত ছাড়া বেদের অন্তত্রও হৃষ্টির' কথা 
আছে এবং তাহার স্িতও ইহার সাদ আছে। বেদে “জশবমপ্পর্শমরূপমবায়ং”...বলিয়া 
যে ব্রদ্দের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সহিত নাথধর্ম্ের "নিরঞ্জনে”র ত কোনই পার্থক্য 
দেখা ধায় না। পরস্ত বেদে ব্রন্মের “নিরঞ্জন” সংজ্ঞাটিও অপরিচিত নহে । তার পর গোরক্ষ- 
নাথকে নাথগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইগ়াছে। ইছাও হিন্দুধর্মের সহিত মেলে । পাডঙ্জলে 
ঈশ্বরকে “সঃ পুর্বেষামপি গুরুঃ” বলিয়া! অভিহিত্ত করা হইয়াছে । 
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সরম। বলেন'দেবি না কর কন্দন। 

অবন্ত বাচিবে তোমার গুীরা মলক্ষন ॥ ইত্যাদি 

(পৃ ২৫।২--২৬।১) 

ধান্দিক বিভিসন দিঅ। গেল সাপ। 

তে কারনে পাই আমি এত মনস্তাপ॥ 

ধাম্মিক ভাই ছিল ধম্সের সারখি। 

রাজলক্ষি ছারিল তারে মাল্য লাথি ॥ 

কুরি চক্ষু বহিয়! পরিছে লহধার]। 
বাপের কান্দনে কান্দে কুমার তিসির৷ ॥ 

দেবাস্তক নরাস্তক অতিকায় বির। 

বাপের কন্মন যুনি কেহ নহে স্তির॥ 

এই মত পুত্র সকলের হইল হুক। 

তিক! বিক্রমে কহে বাপের সমুক ॥ 

অনেক করিলে তপ হুইতে অমর। 

অমর হুইতে ব্রহ্ষ! নাহি দিল বর॥ 

অমর হইল খুড়। তপন্বার গুনে। 

বরঙ্গার প্রসাদ খুড়া নব সাস্ত জানে ॥ 

সাম্ত অনুসারে খুড়। কহিলেন হিত। 

ধান্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত ॥ 

তোম! হইতে ব্রথ! খুড়। গৌরব রাখে। 
হেশ জনে লাখি মেলে সভাখণ্ড দেখে ॥ 

আপদ পরিলে বুদ্ধি হারায় প্ডিত। 

হন্খ না ভাবিহ বাপ বুঝাইতে হিত ॥ 

না কাদ না কাদ বাপ না ছাড় নিস্বায। 

দেবতার! যুনিলে করিবে উপহাষ'॥ 

আজি [রন] করিবারে জাব চারি জন। 

মারিব প্রধান যার জত কপিগন ॥ ১ 

পৃ ৪৬।২ 8৭1১) 

শেষ, "... 

সাজ সাজ বলিয়! পড়ির়। গেল বানি। 

আগে বির ইন্জজিত সাজিল আপনি ॥ 

3৭ 

আগে পাছে বান্ধিলে রন টোপর। 

সনার উপরে হাড় দেখিতে বুন্দর ॥ 

সোনাময় চালন! বান্ধিল কটীদেষে। 

তুন গোটা কসিয়! বাঞ্ধিল বাম পাষে॥ 

রাৰনের হুখে হইল স্থুখের সমান। 

সাজিয়ে সমরে জার পুত্র প্রধান ॥ ্ 

হান হান কাট কাট রাক্ষসের রব। 
ইন্জজিত বিরে তাহা আনম্ব উচ্ছব ॥ 

ভূদ্ধ করিবারে জায় কুমার ইন্্রজিত। 
যজ্ঞ সজ্য লয় রাক্ষষ ধার চতুভিত॥ 

সর পত্র বিশ্রাইয়! ছাইল মেধনি। 

মস্ত পর্যা বজ্ঞকুণ্ডে জালিল রাগুনি॥ 

রক্ত বণ্ত রক্ত মাল্য জাবরার্যা ত্বতে। 

দব হাজার ব্রাহ্মন হোমের চতুতিতে। 

যাতব তঞ্ুল জব সুনে পৌটি পৌটি। 

স্বতে জাবরায়্যা ফেলে বজ্ের জত কাটি! 
সহজ সহম্র ঘড় স্বত লর্যা চলে। ৰ 

বরন্ধা আসি মুভিমান হুইল হেন কালে ॥ 
সাক্ষাত জে রগিদেব হইল রদিষ্টান। 

ছে বির ইন্্রিত বর মাগ দান॥ 

ইঞ্জজ্িত বলিছে আমারে 'দেহ বর। 
ভূঝিয়। বধিএ জেন নর বানর ॥ 

এ কথা সনির! ব্রহ্ম! ন! করিল রান। 

বর দিয়! তাহারে হইল রদিষ্টান» ॥ 

রথে রারহন করিল উন্ত্রজিত; 
হাকারিয়! সন্ত ধাইল চতুতিত ॥ 

বর পাইর ভ্ুদ্ধে করিল গমন ।২ 

দক্ষিন হুয়ারে ভাই কোন জন জাগে। 
পরিচয় করহ দায়ান নিসাভাগে ॥ 

১। “ঝন্তর্ধান' হইবে বোধ হয়। 

২। ইছার মেলকটি ছাড় পড়িরাছে। 
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রাছিল তারক বির রাত্রজাগরনে । 

ডাকিয়! উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥ 

য়গদ হবরাজ জাগে ইন্দ্র নাতি। 

কোন পরিচয় চাহ নিপাভাগ পাতি ॥ 

য়ঙ্গদের নামেতে রধিক কোপে জলে। 

চখ চথ বানগুল! দক্ষিন ধারে ফেলে ॥ 

বিসকুণ্ডে ডুবাইয়য চক চক বান। 

বানর বিন্দির। বির করে থান থান॥ 

মেথেরয়ারে থাকি জোঝে বির মেধনাদ। 

৭৮। রামায়ণ- লঙফকাকাণ্ড। 

রচয়িতা কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৪ ৮৫ ইঞ্ি। পত্রসংখযা, ৩ ১৫, 

১৭১ ১৯২১) ২৪, ২৫১ ২৯, ৩১-৪৪, ৪১ :»-৪% 

৫০১ ৫১। খর্ডিত। 

আরগ্ত,_ 
নল নিল আদি করি জত শেনাপতি॥ 

বন্দনা গাহীতে মোর হইবে অন্তঙ্ষণ। 

শঞ্ছেপে বন্দিব আমি ই তিন তুবণ ॥ 
বন্দগনার মর্ধে মোর জে দেবে এরার। 

কুটী কুটা প্রণাম মোর শেই দেবের পায়॥ 
আইশ বলি রঘুনাথ আশনে কর অদিষ্টান। 
শখংহৃতি করিয়া! আন বির হনুমান ॥ 

তোমার জস্ত্রে কেবল উপলক্য আমী। 

আশনে আশীরা রঘুনাথ অদিষ্ঠান হও তুমি॥ 

আশন ছারিয়া জদি থাক অর্ন ঠাই। 
আর কি বলিব রাম তোমার দোহাই ॥ 

শোন শোন ভক্ত লোক হুইয়৷ একমন। 

লঙ্থা কাণ্ডের কথ। কি শোন দিয়! মম ॥ 

(উহ 

শীরামচরণে ভ্তি রক শর্বক্ষণ। 

একমন হইয়া! শোন গিত রামারণ ॥ 

ভবশীদ্ধু তরিতে তরনি রামনাম)। 

এ নামে পাষও জেবা বিধি তারে বাম॥ 

দ্দোক ছন্দে বাল্মীক রচিণ রামায়ণ। 
পাচালী করি কীর্তিবাষ বুঝাইল শর্বজণ ॥ 

বন্দ গেল শাগর কটক হুইল পার। 

দিণে দিণে রাবণ রাজার টোটে অহঙ্কার 

চিন্তিত হইয়। রাবগ ভাবে মনে মনে। 

যুক শারণ হই চয় ডাক দিয়া যাণে॥ 

স্থক শারণ বলি তোম! চরের প্রধান। 

রামের কটক চশ্চীয়৷ আইশ বিস্তমান॥ 

গাছ পাথরে বান্দা গেল শাগর গন্ভীর । 

ত্রীসূবণে হেন কম্ম করে কোন বির॥ 

শীরাম লক্ষণ যার বিভিশনের মতি । 

ভাল মতে জানিয়া আইশ জত শেনাপতি। 

রাজার বচণ চর বন্দিলেক মাথে। 
রাজা! ডাহিন করিআ১ আশী চলে হরশীতে 

মধ্য 

নাগপাশে মুক্ত হইল শারাম গোশাকী । 

রাম জঅ করির়! শব হইল তথাই। 

গরুড় হতে এড়াইল! দারূন বন্দন। 
এক গুন ছিল বল হইল দিগুন। 

নাগপাশ মুক্ত হইল! জগতের নাথ । 

গরুড়ের স্থানে রাম গোর করি হাত ॥ 

বন্ধু নহো বান্ধব নহে! নহে! মোর মিত। 

কি কারনে করিল! তুমী আমার এত ছিত ॥ 

কোন দেসে বৈস পক্ষী দেব অবতার। 

কি কারনে মোর এত করিল! উপকার ॥ 

গড়,র বলেন রাম তুমী আমার মিত। 

১। ভ্ভাহিহ করিজ-- প্রদক্ষিণ হরিয়]। 
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তে কারনে ফরিলাম তোমার এত ছিত 

সবংসে মারিলা বদি লঙ্কার রাবন। 

তবে সে কহিব আমী এহার বিবরন ॥ 

এক বাক্য রাম আমী কহি তোমার স্থানে। 

আর ছুই বার বেট! যুঝিবে তোমার সনে ॥ 
তাহার যুদ্ধে সর্বজন হইও সাবধান। 

কি করিতে পারে তোম! রাক্ষন পরান ॥ 

এত বলি পক্ষিরাজ উরিল আকাষ। 

রাম সন্থাশীয়! পক্ষি গেল নিজ দেশ ॥ 

(পৃ ২৯২) 

শেষ," 

লাচারি ॥ 

আহা ভাই কুত্তকন্রে ॥ ধুয়। | 

সনিয়া রাবণরাজ। করে আহাকার। 

প্রাণের দোশর ভাই না দেখালাম আর ॥. 

কাচ৷ ঘুমে চেতাইয়! পাঠাইলান তোমায়ে।, 
মোর দোশে গেল! ভাই তৃমি জমঘরে ॥ 

ডাইন হাত পরিল মোর শুন্ঠ হইল বুক। 
বন্দু বাব কান্দে বৈরির কৌতুক ॥ 

জাহার শহাএ মুই জিনিলাম দেবগন। 
কাচা ঘুমে চেত্তাইয়! বধিলাম জিবণ ॥ 

আজি নুন্ত হইল মোর নিদ্রার চৌআরি। 
বির শুন্ত হইল মোঁর কণক লঙ্বাপুরি ॥ 
বন্ধ! বিষু। মহেশ্বর দেব পুরন্দর | 
বুথে নিদ্রা জাও আন্কু শতের ঘুচুক ডর॥ 
গেব দানব জিনিল! ভাই বধিল মান্গুশে। 
নিশ্চয়ে জানিলাম রাম বধিব শবংশে ॥। 
মরিয়। ন! মরে রাম ছক্জীএ হইল বৈরি। 
নিশ্চর়ে জানিলাম যোর মজিব লঙ্কাপুরি ॥ 
বড় বড় বির পরিল লঙ্কাপুরির শার। 

চিন্তিআ৷ উপাএ মুই না! দেখীলাম আর। 

কুদ্ধকর্ম মরণে রাবণ জিবণের ছারে আশ। 

রাবণ রাজার ক্রন্দন রচিল কিন্তিবাশ।%1 

পয়ার | 

চিস্তীয়া রাবণ রাজা না দেখে নিস্তার । 

হেন কালে আশীল রাঞ্জার ত্রীশীরা কুমার ॥ 

বাপ কাতর দেখা পুত্রের হইল দুঃখ । 

্রীশীরা বিঞম করে রাজার শমুখ ॥ 
ত্রীশীরার বিক্রম দেখীয়! রাজ [1] হরশীত। 

আর তিণ পুত্র তাহার আশীল তরিত ॥ 

দেবাস্তক নরাস্তক অতীকার! বির । 

জাহার বানের তেজে পর্বত জাএ চির | 

রাজার আদেশ পাইয়! চারি কুমার লরে। 

রাঞ্জ অভরণ তাহার সর্ধব অঙ্গে পরে ॥ 
পাণা অলঙ্কারে রাজ! করিল ভূশীত। 

আরা 

৭৯। রামায়ণ লঙ্কাকাণগ্ড। 
রচঙ্িতা--কৃত্তিবান। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 
আকার, ১৪ +৩$। ইঞ্ি। পত্রসংখ্যা, ৪৫, 
(পুথির ছই পাশ গলিয়! যাওয়ায় পাত! মেল 
করিতে পারা যায় নাই )। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ 
পঞ্ডক্তি। খগ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া। 

আরম, 

--রোল স্থুনিঞা রাবনের ধেয়ান। 

অভিমানে থসে রাজার হাথের গুআ পান ! 

সমুথে আছিল রাজার সেনাপতি । 

ভূবিবারে পাচে রাজ! বেকতি বেকতি ॥ 
সপ্ত স্বর্গ জিনিল আমি সপ্ত পাতাল। 

আমার নামে দে বগনের কাপে হালে হাল ॥ 

সকল দেব দানব আমাকে ভরেডরে খাটে । 

ছার বানর বেটা আসিঞ! এত ছর চাঠে ॥ 



১৪২, বাঙ্গালা প্রাচীন পির ববয়ণ 

জতভত লোক বৈনে এতিন ভূবনে। *» বিস্তর তপ কৈলে তুমি আমর হবার তরে । 
কোন জন স্থির হব আমার বিভ্ভমানে ॥ তোমায় হৈতে বিভীষণ আমর ব্রহ্মার বৰে ॥ 
হেন জন কহী জে বলে মোরস্থানে। আমর হৈল বিভীষণ আপনার গুণে। 

বালিঞা। জাইতে পারে আমার সন্লিধানে ॥ ব্রন্ধার প্রসাদ বীর সর্ব সান্ত্র জানে। 
ইন্্রজীত বলে? বাপু হাথের ধর পান। হেন জনাকে লাখি মার সভার ভীতরে । 

মুখের কালি ঘুচাহু বাপু সাধিঞ্া। মান! বৈরী তোলাইঞা আনে তোমার উপরে ॥ 

ঘোড়া হাখি রথ নেহ দাজিঞ! ভুঝার । সুভ দসা হইলে বুদ্ধি হএ বিপরীত। 

একস্বর মারিঞ দেহ চারি ছআর || বিপদ পড়িলে বুদ্ধি হরএ পণ্ভীত ॥ 
অবধান করিঞা বাপু আপনে করহ রন। সাস্ত্রের অনুমানে বলে রাজ্যের হীত। 

জাগ্ড অঙগদ মারিহ পাছে আন জন || ধর্মমচরিত্র বিভীষণ বিচারে পণ্ডিত ॥ 
লড়ীল রে ইন্দ্রলীত বাপের আড়তি । তুমি পুজিত ঠহলা! অজয় সেলে। 
লেখা! জোথ। নাহি জত লড়ে জোদ্ধাপতি ॥ তৃভুবন জিনিবারে পার তুমি হেলে ॥ 

ঘোড়া হাথি লড়িল করিঞা৷ হুড়াছড়ি। পুম্পক রথ প|ইলে ব্রহ্মার বরে। 

নান! অস্ত্র লঞা পাইকের রড়ারড়ি | অফুট কবচ সোভে তোমার কলেবরে ॥ 

ইন্্রজীত ভুদ্ধে লড়ে জয় জয়নাদে | ২ অজয় ধনুক ধর অজগর বান। 
নানা রাজবাভ বাজে পঞ্চ সবদে ॥ অয় রাঙ্গসের বৈরী না ধরে টান॥ 

পর্ধতিয়! ঘোড়াড়ে বাজে সোনার বিভ্ুকি  খাওার চোট মার জদি পর্বত কাটে। 

খাণ্ডাইত জোন্ধ [1] লড়ে ভুঝার ধান্তুকি || হাথে জাঠা ভুঝ জদি বৈরী নাহি আটে॥ 

কোঙুর ভাগ পাল্র ভাগ লড়ে সারি সারি। জৌতুক কারঞা সেল দিল ময়দানব রাজে। 
নান! রাজবাস্ত বাজে শুনিতে ছুর্দারি॥ জারে সেল এড় তারে অবস্া বাজে ॥ 

ঘোড়া হাখি রথের চাল জেন উভে সঞ্চরে | নরক অস্র জেন মারিল গদাধর। 

চিন্ব চও ছত্র গগণমণ্ডল ভরে ॥ অজয় অনুর জেন মারিল পুরঙগর ॥ 
কটক ভুবিঞ। ভায় ভূমি আকাসে। গরুড়ের মুখে জেন ছটপটার় সাপ। 

লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কার্তিবাসে ॥ রাম লক্ষন মারিঞ্া তোমার খণ্ডাইবু তাপ ॥ 
(পৃ* ২৫১) ভ্রিশিরার বিক্রম রাবন পড়িহাসে। 

চুমধ্য।_ মরিঞ জিপ জেন রাবন রাজ বাসে॥ 
বার কর্ণ রাগ ॥ ভ্রিশিরার বিক্রম শুনিঞ! রাবন হরসীত। 

ভাল হএ রে হেহে। আর তিন বেটা দর্প করে বিপরীত ॥ 

না হা রে ওরে রাজা ও হয় হয় কৌশল্যানন্দন দেবাস্তক নরাস্তক অতীক1 বীর। 
রাম বন্দিব হে ॥্র॥ জার নামে দেব দানব রনে নহে স্থীর। 

বাপের ক্রন্দন শুনিঞা। পোএর বড় ছখ। চারি বেটা কোপে গঞ্জে জেন কাল লাপ। 
ত্রিপির! বিক্রম করে বাপের সমুখ। ভৃতৃবন সহিতে নারে জাহার প্রতাপ ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

অন্তরিক্ষ গতি সব বমের দোষর। 

ব্রহ্মার বরে সর্বসাস্ত্র তাহার গোচর ॥ 

চারি বীরের বিক্রমে রাবন তৃতূবন জিনী। 
চারি বীরের পরাজয় কথাঙ নাহি গুনি ॥ 

রাজগ্রসাদ সে চারি বীরে পরি। 

পুষ্প চন্দন পরে শুগন্ধি কত্তরি ॥ 

চন্র বিচিত্র কেছে। পরে রাঙ্গা পাটের খুনি । 

মেঘডন্বর পরে কেছে। নাম কালঝিনি ॥ 

ধবল খুনি পরে কেছে নাম গঙ্জাজল। 

ক্থবন্ন রেখা পরে কেছো৷ নেত পিয়ল ॥ 

কনক কম্কন কারো সোভে ভূজদণ্ড | 

সর্বগাএ চন্দন লেপে দেখিতে সুর ॥ 

কর্মে কুণগডল সোভে জেন চক্রের তার। 

হৃদয়ে লম্বিত সোভে গঞ্মোতি হার।। 

নান! রত্বে রচিত কাঞ্চনের অভরন | 

করে কুগ্ডল সোভে জেন হুর্য্যের কীরন॥ 

স্বর্ণ মানিকে সোভে মঙ্গুলে অঙ্গুরি। 
শিরে জাপামালা সোভে মাথার থোপরি ॥ 

মাথায় মকুট নান! চিত্র লেখন। 

নান] বর্মে সৌভা করে মাথার অভরন।॥ 

স্থবরের সাহা! সোভে স্ুুবন্ের টোপর । 

পারিজাত মালা! সোভে গন্ধে | মনোহর ]॥ 

(পৃ ৬৯।১-২) 

৮*। রামায়ণ লক্কাকাণ্। 

রচগিতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৪২৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬১-৯৪, 

১১১-১১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১*-১২ পঙক্ি। 
খণ্ডিত। 

১৩৩ 

আরম্ত,- 

স্্তপ করিলে লোকপাল। 

তমু বলিতে নারিবে রাম মহীম! তোমার ॥ 

ভূমি সভারে জান রাম তোমারে কেবা জানে? 

ব্রক্ম। মহেশ্বর তোমায় না৷ পান ধেয়ানে ॥ 

এত স্তব করিল জদি রাবননন্দন। 

বলিতে লাগিল! রাম প্রসন্ন বদন ॥ 
রাম বলেন জে দেখি আমি তোমার চরিত্র । 

তোমারে মারিতে আমার নহেত উচিত ॥ 

পুন্্বার বলে বির শ্রীরামের চরণে। 
তুমি না মারিলে আমি তরিব কেমনে ॥ 

তুমি জ্দি বধ মোরে আপনার হাথে। 
সগ্র্ণবাস ্াইব চড়িরা দিবা রথে॥ 

রাম বলেন লক্ষন আমি কত নহি আন। 

লক্ষণের বানে পড়িলে পাইবে বিজুস্থান ॥ , 
আমিবধ্য নহ তুমি মারিব কেমনে। 
লক্ষণের 'বধা তুমি জুঝ তার স্থানে ॥ 

সম্তশট হইল বির গ্রীরামের কথায়। 

জে আজ্ঞা বণিয়৷ হাথ দিলেন মাথায় ॥ 

লাফ দিয়! অতিক৷ চড়িল গিয়৷ রথে। 

প্রচণ্ড ধক বান লইলেক হাথে ॥ 

মধ্য, 

বিভিসন বলে স্থুন কমললোচন। 

অক্ষয় কবজ জানে রাবনের নন্দন ॥ 

অক্ষয় কবজ আছে অতিকার গলে। 

অতিকার মরণ হয় তাহাই আনিলে। 
আথি ঘুরাইয়৷ কহে পবনননন। 

'এতক্ষণ না বলিষ চণ্ডাল বিভিসন 

হন্ছমান বলে স্থুন রাম গুনমুনি। 

আজ্ঞ। কর অক্ষয় কবজ আমি আনি ॥ 

শ্রীরাম বলেন বাছ। উপজুক্ত হয়। 

তোমার বিক্রমে আমার সর্বত্রে জয় ॥ 



১৩৪ 

প্রণাম হইল বির শ্রীীরামের পায়। 

তপশ্মির বেস ধরিয়। রণস্থলে জায় । 

সিরে জট। ধরিলেক ছূর্ববল সন্যামি। 

'অন্তবাড় লাগিয়াছে দেখি উপবাসি ॥ 

রক্তবসন পরিধান কুমণগ্ডল হাথে। 

তৈলবর্জিত তন্থু খিন জেন অতিথ তাথে ॥ 

রক্তচন্দনের ফোট। লল্লণটে সোভিত। 

রদ্ত্রাক্ষির মাল। গলে ছুলিছে লদ্িত ॥ 

হাথে নিল জাপ্য মাল! চক্ষে গ্রেমধারা। 

তন্ত্র মন্ত্র কিছু নাহিক মুখ নাড়া সারা 

অতিকার কাছে বির উর্তরিপ আসি । 

অতিক। প্রণাম করে দেখিয়া সন্যাসি॥ 

হাথ তুলিয়৷ অতিকারে করেন কল্যাণ । 

পুররসোক পাইয়া আমি আইলাম তোমার স্থান ॥ 

বারাণসে ঘর আমার দেসাস্তরে ফিরি। « 

বৃদ্ধকালে তনু খিন পুত্রসোকে মরি ॥ 

ব্রাঙ্মণি আমারে গাপি দেয় অভিরত। 

দেসাস্তরে ফিরিয়া তৃমি পাপ করিলে কতো 

হইলে পুত্র জমে পয় তোর অপকন্ধে। 

পাপে জর্দমাইলে পুত্র মরিল বিধর্ে॥ 

' প্রাঙ্মনির বচনে আমার হইল রোস। 

তুমি কর ঘরে পাপ মোরে দেহ দোষ ॥ 

একাকিনি ঘরে থাকি পাপে দিলে মন। 

তোর পাপে জায় পুত্র জমের ভূবন || 

চারি পুত্র তিন কন্ত। লয়] গেল জমে। 

পুত্রসোকে প্রাণ দহে কান্দি রাত্রিদিনে ॥ 

গুরুভক্তি ধর্্মসিল দেখিলাম তোমারে। 

পুত্র রক্ষার হেতু এক ভিক্ষা! দেহ মোরে॥ 

সন্যাসির কথ স্থনি বলে অতিকায়। 

কোন ভিক্ষা দিলে তোমার পুত্র রক্ষা পায় ॥। 

সম্ভাসি বলেন তুমি ধর্্মসিল অতি। 

পরম বৈষঃব দেখী বিষুতে ভকতি ॥ 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবর 
সন্যাসি বলেন আগে সত্য কর তুঁণি। 

পুত্র রক্ষার হেতু তবে দান মাগি আনি ॥ 

অতিকা বলেন:সত্য করিলাম না করিব আন 

জাহ। চাহ তাহাই তোমারে দিব দান ॥ 

অক্ষয় কবজথানি আছে তোমার গলে । 

বরহ্ষবধ রক্ষা! পায় তাহাই দান.দিলে ॥ 

এত, স্থনি অতিক। ভাবেন মনে এন। 

ব্রহ্মবধ রক্ষ! পায় আমার কারন । 

ব্রাহ্মনেরে ক্ষ! কর্যা আমি জদি মরি 

জিবন সার্থক হয় জাইব হ্বর্গপুরি | 

মরণের ভয় জদী দান নাহি-দিব। 
সত্য লঙ্গিলে তবে নরক ভূঞ্জিব॥ 

এত বির অতিকা-মনেতে ততোলপাড়ে । 

অক্ষয় কবজ বির গলে হইতে ছি'ড়ে ॥ 
প্রনাম করিয়া দিল সন্যাসীর হাথে । 

সন্যাসি পাইয়া! তাহ! বন্দিলেক মাথে ॥ 
অতিকার ঠাঞ্জি বির হইয়। বিদায় । 
রনস্থল হইতে রামের কাছে জায় ॥ 

(পৃ, ৬৩1২--৬৪।২) 

সাক্ষাতে অগ্নি মোরে হয় বিচ্ভমান। 

ইন্দ্রজিতের সমুখে কে হইবে আগুয়ান ॥ 

চারি ছুয়ারেতে আছে জতেক সেনাপতি । 

সকল ঠাট মারিয়।পাঁড়িব আজিকার রাতি ॥ 
এত জি মায়ের তরে দিল পাতিয়ান। 

ছুই*লক্ষ্য রাণ্ডি আমির! হইল বিভ্তমান-॥ 

সারি:দিয়া রাঙি সব জোড় করিল হাথ। 
আমর! কিছু বলি স্থুন রাক্ষসের”নাথ ॥ 
আমর! আসিয়াছি কিছু বলিবার তরে। 

হিদয় বাক্য নাহী বলি তোমার মায়ের 'ডরে ॥ 

বন্ধু বান্ধব পড়িল জতেক স্বামীলোক । 

ভূর্ধ করিয়। মরিল তারা বড় পাই 'সোক॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পির বিবরণ 

, কেবা মিল কেবা আছে করি আসই বিচার ! কান্দিবার বেল। নাহি রাগ্ডি সভের মেল! । 

জাবদ ন! হয় রাগের ভোজনের বেল। ৷! 

ভোজনকাপে রাণ্ডি সভের বাজে হুড়াছুড়ি। 

এক রাণ্ডের তরে চাহি লক্ষ্যে লক্ষ্যে হাড় ।। 

রাত্রিদিনে কান্দে রাড ছুঃখ ভাবে চিত্রে । 

তোমার স্ত্রি সভে থাকুক জর্্ম আহইয়াতে ॥ 

লক্ষি সিতাদেবি জাইবেজ রামের সাত। 

কোনক্ত্রির সক্তি পাইব রঘুনাথ ॥ 

নয় হাজার দেবের কন্ত। স্বর্গবিদ্তাধরি । 

জর্দ আইপ়্াতে থাকুক আপির্র্বাদ করি ॥ 

স্র্পনখার রাঙ্ডি দেখ অই তোমার পিপি । 

রাক্ষসি হইয়! ও জে হুইল মানুসি || 

আতি বড় জানে রাগ্ডি কুলের কাথার। 

'এথ! হইতে ধরিতে গেল রাম ভাতার ॥ 

আপন! না জানে রাণ্ডি পাকিল মাথার কেশ। 

রাম ভাতার ধরিতে রাঁগ্ডি ধরে নান! বেস ॥ 

ভাল করিল লক্ষণ ঠাকুর দর্স করিল চুর । 
নাক কান গেল এখন হয়্যাছে খুখুর ॥ 

সন্করে কি করিবে আর কি করিবে পার্বতি। 

এক রাণ্ডে মজাইল লঙ্কার বসতি ॥ 

পার্ধবতি সঙ্কর পুজে রাজাত রাবন। 

এখন তার রাখিতে ন। পারে দুই জন ॥ 

এতেক বলির কান্দে বিরভাগের রানি । 

ধার! শ্রাবন জেন রাণ্ডের চক্ষে পড়ে পানি ॥ 

রাণ্ডের ক্রন্দন ইন্দ্রজিতের বিসাদ। 

রাণ্ডের প্রবোধ দেয় কুমার মেঘনাদ ॥ 

(পৃ ৬৯।১--২) 

চাখি ছয়ারের ঠাট পড়িল গ্রাম লক্ষ্মগ। 

রাখ। গেল হনুমান রাক্ষস বিভিসন ॥ 

অজয় অমর হইল বির ব্রহ্মার বরে। 

ছুই বির রক্ষ। পাইল এতেক মান্তস্তরে ॥ 

চিত্তিরা গুলিঞ দৌহে ভ্ভুক্ধি করিল সার। 

১৩৫ 

হাথেতে দিয়াট কররয়' ছুই মহাবিরে । 

বানর কটক দেখির! বেড়াৰ চারি ছুয়ারে॥ 

ল্ুগ্রিব পাড়য়াছে লয়্য। রাজ্যথণ্ড। 

ছত্তিষ কুটির সেনাপতির গড়াগড়ি জায় মুণ্ড॥ 

দক্ষিণ ছুয়ারে পড়িগ্নাছে অঙ্গদের থান] । 

মহিন্ত্র দিবিদ্্র অঙগদ পড্যাছে তিন জনা ॥ 

পূর্ব হুয়ারে পড়িয়াছে নি: সেনাপতি । 

আপি কুটি বানর পড়্যাছে তাহার সংহতি ॥ 
পশ্চিম দুয়ারে গেল ছুই মহাজন । 

রাম লক্ষণ পড়য়াছেন হয়) অচেতন॥ 

সম্বাদ প্রবোধ নাহি ছুই ভাই মুচ্ছিত। 

নাড়িয়া চাড়িপন। দেখে নাহিক সম্বিত ॥ 

চারি ছুয়ারে বেড়াইয়। নিখড়ি করিল ছইজনে 

সাটি সহ বানর পড়িয়াছে ইন্ত্রজিতের বানে॥ 

হাথেতে দরিয়টি করির়। দেখে জাম্থুবান। 

চক্ষু মিলিতে নারে বুড়। করিছে ধেয়ান ॥ 

জান্ুবান বলে মোর বুকে লক্ষ্য বান। 

চক্ষু মিলিতে নার মোর কপালে পড়ে টান ॥ 

অন্ুমানে জানিনু তুমি বিভিসন : 

বিভিসন আসিয়াছ আম। সম্ভ/সন ॥ 

ধার্মিক পণ্ডিত ঠুমি লোকবৎসল | 

হঞ্মান বিরের ভূমি কহত কুসল ॥ 

বাপ পবন জার ম! ত অঞ্জন! । 

হেন বির এড়ার জি এসব অন্ত্রনা ॥ 

বিভিসন বলে তুমি বুর্ধে বৃহষ্পতি। 

ইন্্রঞজিতের বানে তোর ছন্ হইল মাও ॥ 
স্থগ্রিব রাজা! পড়ছে অঙ্গদ ইন্ত্রের নাতি। 

রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অব্যাহাত ॥ 

রাম লক্ষন পড়িয়াছেন পরগঠে বাথান। 

হেন সমে ন৷ চিত্ত তুম রামের কল্যান ॥ 

এবে দে জানিন্ু ভলু'ক তোমার চরিত্র । 



১৩৬ বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 

হম্থুমান বই তোমার কে করিবে হিত।॥ আপন কুবুর্ধে রাজ! করিলে সর্বনাষ। 

জান্ুবান বলে মোর বুদ্ধি নাহি টুটে। এখন রামের সিতা দিয়া রাখ গ্রিহবাষ ॥ 

হনুমান জিইলে সভার জীবন, নেউটে ॥ মরন নিকট তাহার কি করে ওসধে। 

অচেতনে বানর সৰ আছি বান! আছি। না রহে ব্াবণ মন্দদরির বিরোধে | 

তেঞ্ি আগে আমি হনুমানের বাতা পুছি।। রাবন বলে জে জে বির ধনুক ধরিতে জানে 

বিভিসন বলে তুমি ব্রহ্ম গেয়ান। ছোট ঝড় বির সভে চল আমার সনে ॥ 

তোম৷ সস্ভাসনে আপিয়াছে হচুমান ॥ রাজ্যথণ্ড লইয়। পড়ে সুঝিবার সাড়া। 

(পৃ ৭৩।২৭৫।১) ধরে ঘরে পাইক লড়ে জাঠি ঝগড়া ॥ 

শেষ,_.. এগার সত বিহন্দের বাহির হইল রাঁবন। 

সক্তিসেল আরম্ত ॥ সাতজন রখ_ 

বিরবান্ছ পড়িল জদি স্থুনিল রাবগ। 228 

সিংকাসন এড়িয়। বৈসে বিরসবদন || ৮৯। রামায়ণ লঙ্কাকাগ্ড। 

অভিমানে ধ্যানে বৈসে লঙ্কার অধিকারি। রচয়িতা--কৃতিবাদ। 
ঘরে খরে কান্দে সব বিরভাগের নারি ॥ উপকরণ, বাঙ্গাল। তুলোট কাগজ । আকার, 

কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর। ১২২১৮৪২ ইঞ্চি ॥ পত্রসংখ্যা ১---৯, ১১, 

কেছে। বলে স্বামি পড়িল সংগ্রাম ভিতর ||  ১৩--৪*। প্রতি পৃঠ্ঠার ৮ পঙংৃক্ত। খণ্ডিত। 
ফেহু বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল গেঁরাতি। অক্ষরের ছাদ পূর্ববদেশীয়। 

কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল জুর্ধপতি। আরম্ত,- 
খেজান নুর্পনথা তোর মুণ্ডে পড়,ক বাজ। রাঘবং রামচন্্ঞ্চ রাবণারিং র [মু] পতিং। 

আম। সভায় রাণ্ডি করিয়া সাধিলি কোন কাজ ॥ রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে, রশ্খুনন্দনং ॥ 

স্র্পনথ। রাগ্ডি আইল রাক্ষস বিনাসে। কটক হুইপ! পার দিব অবপানে। 

সকল রাক্ষস খাইয়। রাবন খাইবে সেষে ॥ রাম আগে দাগ্ডাইআ! রহে সুগিব আপনে 

রাবন হেন কুপুরুষ জথা নাহি দেখি। জুড়হস্থে বলে তবে মন্ত্রি জান্তুমান। 

সেই দেসে গিয়া বল বঞ্চিব সব সথি॥ এক নিবেদন করি কর অবধান।। 

স্িলোকের কলরব উঠিল গভির। সিন্ধু বান্ধ পার হইল কমললচন। 

অভিমানে জ্ুুঝিতে রাবন চলে ধিরে ধির ॥ অবেস্য পাইব বার্তা রাজ! দসানন ॥। 
কোপানলে জায় রাজ! স্ভুঝিবার মনে। সাগর হইল! পার সকল কটক। 

সর্ধ্বাঙ্জ ভূসিত রাজার নান। অভরনে ॥ কুন বির আজি রাত্রি হইব রৈক্ষক ॥ 

কুটি কুটি অস্ত্র সাজিল দুই পাসে। জান্তৃমানের বাক্য স্থনিআ৷ রদ্ুনাথ। 

দস হাজার স্তরিআসিয়। রাজারে বেউসে ॥ মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিল! সাক্ষাত ॥ 

ভুবিবারে জায় রাজ! পরম কোরধে। রাম বলে স্থুন তর! মৈক্ষ সেনাপতি। 
ছেম কালে মন্দদরি রাবনে বিরোধে ।। কুন'বিরে কটক রাখিব আজি বাতি ॥ 
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কটক রাখিতে ভার করে যেই জন। 

সেই বিরে করৌক আজি রাক্জি জাগরন ॥ 

মধ্য,_- 

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি ॥ 

কান্দে রাঙা] বিতিসন। 

কান্দে বির মাথে দিআ হাত। 

সর্ব নুন্য ছাড়ি কথ গেল! রঘুমাথ 1১॥ 

সরন লইলু প্রভু বড় আসা করি । 

ত্রিভুবনে স্থান নাহি রাবন আমার ট্রি ॥১॥ 

কথা গেল। প্রভু রাঁম ত্রিদেস অধিপতি । 

মুই অধম কথা গিআ করিমু বলতি ॥৩। 
তুমার চূর]ন বিনে গতি নাহি আর। 

কি হুসে ছাড়িল! মরে না দেখি নিস্থান১ ॥৪| 

ছুদ্ট সহদর মর রাজা লক্কেশ্বর । 

স্তর পুত্র ছাড়িঅ। প্রভু হ্ইলু দেসাস্তর ॥৫॥ 
কান্দে রাজ! বিভিসন করিআ৷ ভখতি। 

সক্র মারি আইস প্রভু রাম রঘুপতি ॥৬। 
কিত্বিবাসে বোলে সুন রাম রঘুপতি । 
ভএ কান্দে বিভিনন কর অব্যাহতি ॥৭॥ 

পদবন্ধ | 

রাম রাম ডাকি কান্দে রাঙা! বিভিসন। 

রীক্ষসে হরি] নিল গ্রাম লক্ষন ॥১1 

কেমতে হরিআ নিল মনে ভাবি চায়ে। 

সর্জ| বিচারিআ৷ রামের কিছু নাহি পার ॥২॥ 

ধন্গবান দেখে রামের সয়নের স্থান। 

কান্দি কান্দি চলে জথ৷ আছে হনুমান ॥৩ 

বিভিসনে বোলে সুন পবননন্দন। 

গড় বাদ্ধি বসি আছ কুন গ্রয়জন॥ 

নিন্্া অচেতন হইছে জত সেনাপতি 
সনের স্থানে না দেখীলু রঘুপতি ॥ 

১। 'নিস্তার' হইবে। 

| ৮ 
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মিত্তবত হইআ য়াছে জত সেনাগন। 
সর্জাতে না দেখিলু মুই রাম লক্ষন ॥ 

বিভিসনের বাক্য সুনি পড়ে ব্রর্জাঘ/ত। 

হনুমান বিরে কান্দে মাথে দিআ হাত ॥ 

সাহস করিআ৷ মুই লঙ্গিলু সাগর । 

রাখিতে নারিলু মুই রাম রখুবর ॥ 
কিন্তিবাস পণ্ডিতের কবির বিচক্ষন। 

লঙ্কাকাণ্টে গাইল হম্ুমানের কান্দন ॥ 

নাচাড়ি ॥ 

কাছে বির হনুমান গ্রভু রাম করি ধ্যান 

কথ! গেল! কমললচন। 

কেনে বিধি হেন কৈল্য কে তুম হরিআ নিল 

না দেখীলে তেজিমু জিবন ॥১1 
সর্ব রাজি জাগরন কেনে ঠকলু অকারন 

কি বলিব! সুর্জেতর নন্দন 

স্থনি সব বিরগনে ভশ্চিবেক জনে জনে 

কলঙ্ক রহিল ত্রিভৃবনে ॥ 

লেঙ্ছুড়ে বাদ্িলু গড় ত্রিভূবনে হইল ডর 
স্থবেল! পর্বত ভুড়িআ। 

বাউ সঞ্চরিতে নারে পক্ষি জাইতে নাহি পারে 
হেন গড়ে কে নিল হরিআ॥ 

কি করিমু কথ! জাইমু কাতে ভুক্কি জিজ্ঞাসীমু 
কে মরে দিবেক উদ্দেসীয়। 

উদ্দেস না হএ জদি স্থন প্রভূ গুননিধি 

প্রান দিমু র্জি গ্রবেশীআ। ॥ 
(পৃ ১৪।১--১৫।২) 

নাচাড়ি ॥ রাগ পঠমঞ্জরি ॥ 

বান মারিবাধি রাজ স্ুগ্বিরে দিল! রাজ 

সঙ্গে করি সব কপিগন। 

সাগর বাদ্ধিল! সেতু রাবমের বদ হেতু 

নিদ্রা তেজ কমললচন।১। 
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শ্রীরাম দেখিআ কান্দে হনুমান নান! ছান্দে 

বছু বনু ছুক্ষ ভাবি মনে। 

তুমি বিষুণ অবতার ত্রিভুবনে তুমি সার 

বন্দি তুমি হইছ কি কারনে ॥২1 
স্থর্জ বংসের নাথ কেনে হেন বিত্তীস্ত 

মায়ানিদ্রা জায় কি কারন। 

জন্ম লভিল! হরি বধিতে দেবের টবরি 

আপন পাসর কি কারন ॥৩॥ 

কবি কির্তিবাসে ভনে 

বের্থ। চিস্তা কর কিকারনে। * 

বমি এই সিঙ্গাসন মার অহিরাবন 
উদ্ধার কর শ্রীরাম লক্ষন ॥ 

পৃ ২১।১--২) 

৮২। রামায়ণ- লককাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল৷ তুলোট কাগজ। আকার, 
১৩৪৮৫ হীঞ্চ। পত্রসংখ্যা, ৮-৯, ১১-৪৫) 

৪৭-৫০) ইহার পর কএকখানি পত্রান্কহীন 

পাতা আছে। খণ্ডিত। 

আরম্ত,- 

-__দ্েখি আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কা ॥ 

আপনার দোষে সেই মজাইল পুরি। 

আমি কি বলেছি আন রামের যুন্দরি ॥ 
তপন্ত। করিল রাবণ দশ হাজার বৎসর । 

অমর হৈতে ব্রঙ্গার ঠা্জচি মাগে বর॥ 

হরপ্ত দেখিয়। ব্রহ্মা না কৈল অমর। 

মারিবারে নিজিল নর্দী আর বানর ॥ 

আপনি জর্িলা বিষুট দশরথের ঘরে । 

কৌসল্যার গর্তে জর্ম বিষুঃ অবতারে ॥ 
জারে দরসন দিল অলংঘ্য শাগর। 

পিষ্ট পাতিয়। নিল গাছ আর পাথর ॥ 

স্থন বির হমুমানে, 

বাঙালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

তারে বিপক্ষ দেখ সকল সংশার। 

হেন কালে কিবা করিব নির্ভয় তার 

দৈবের নিবন্ধ কভূ খণ্ডাইতে নারি। 
আপনি রাখিতে জাঁয় কনকলঙ্কাপুরি ॥ 

সঙ্করের বচনে অভয়া কোপে জলে। 

আমি রাক্ষস রাখিব দেখি ফেবা মারে ॥ 

দেবির কোপে ত্রিভূবন টলমল করে। 

এক পা লাগিল গিয়া কুস্তির উপরে ॥ 

লাফ দিয়! উঠে দেবী সিংহের উপর। 

মাথার মকুট লাগে গগণমণগ্ডল॥ 

দেবা দেবীর কোন্দল দেখিয়া দেবগণ। 
তবে না মরিল আর রাক্ষসের গণ ॥ 

রাবণের অনুকুল হইল ভবানি। 

দেবি সম্বোধিতে জায় দেব শুলোপানি॥ 

দেবের আদেশে নড়ে দেব মহেস্বর। 

হেন কালে আইল নারদ মুনিবর ॥ 

নারদ বলেন মামা কোথাঁকে গমন। 

সত্রীকে জে ভজে তার ব্রথাই জিবন ॥ 
আপন গৌরব কেন ঘুচাবে আপনি। 
এক বোলে প্রবোধিয়া আনিব ভবানি ॥ 

নারদ বলে কোথাকারে করিয়াছ শাজ । 

কৌতুকে হাসিছে সকল দেবের সমাব। 
কি কারণে রামচন্দ্রে দিলে মনোস্তাপ। 

সেই হেতু শিব তোমার হইতে চাহে বাপ ॥ 
বিনোদরের পুত্রের শুনিয়া এত বানি। 

কোপ তেজি ফিরিয়! আইল কাত্যায়নি ॥ 

পারবতি সঙ্কর বৈসে দেবগণের পাষে। 
দেব! দেবীর কোন্দল রচিল কি্তিবাসে ॥ 

মধ্য, 

রণ জয় না হয় লক্ষণ ভাবেন মনে মনে। 

হেন কালে লক্ষণের কানে কহেন পবনে 5 
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অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে। 

তাহা না আনিলে বধ করিবে কাহাকে ॥ 

ইহ! বলি যাত্রা কৈল অদ্দিতিকুমার । 

গুনিয়! লক্ষণ বড় ভাবিত অপার ॥ 

হেন কালে হনুমান জোড় করিয়া হাথ। 

কি কারণে মলিন মুখ রঘুবংপনাথ ॥ 
লক্ষণ বলেন শুন বাপু পবননন্দন । 

রণ জয় না হয় তেই 'ভাবি মনে মন ॥ 

অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে । 

তাহা না য়ানিলে বধ কে করে উহাকে ॥ 

হনুমান বলে ইহ] বইতে! নহে আর। 

অক্ষয় কবজ এনে দিব আছে আমার ভার॥ 

এতো যুনি হাসিলেন লক্ষণ গুণমনি । 

বুকে আছে কবজ কেমনে আনিবে তুমি ॥ 

হনুমান বলে আমি জাই মহাশয়। 

আপির্বাদ কর জেন কার্ধ্য সির্ঘ হয় ॥ 

পথে জেতে হনুমান ভাবে মনে মনে। 

বানর বেশে গেলে মোরে কবজ দিবে কেনে ॥ 

নানা মায়। ধরিতে পারে পৰননন্দন। 

সাক্ষ্যাত হইল জেন এক ব্রর্ধ ব্রাহ্মণ ॥ 
কুস বোঝ! লইল হাথে বালক পরিধাঁন। 

দির্ঘ নখ দাড়ি তপর্শি মুর্তিমান ॥ 
হাথে কুসের অঙ্কুরি মাথাতে চুল নাই। 

নড়িভরে জাত্রা কৈল বৃর্ধ জে গোশাঞ্িি॥ 
জেখানে অতিক। আছে রথের উপরে । 

সেইখানে জান্রা কৈল পবনকোঙরে ॥' 
ইত্যাদি ( পৃ ৩৪।১) 

রণ করিতে কে জাইবে ভাবে মনে মন॥ 

মকরাক্ষ মহাবিরে আনিল সত্তর । 

মকরাক্ষ প্রণমিল রাজা লক্ষের ॥ 

রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি। 

নর বানর মেরে রাখ লঙ্কার ব্গতি ॥ 

১৩৯ 

সেই পুত্র স্বজন কুলের অলঙ্কার। 

পিতার শক্র বধ করে সাধে পিতার ধার ॥ 

মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন। 

এখনি মারিব শত্র শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 

রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ। 

বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য ॥ 

মন্ত্রনাতে মন্ত্রি তুমি বলে বলবান। 

লঙ্কাপুরে বির নাহি তোমার সমান ॥ 

মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন। 

নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥ 

কিন্ত এক নুমন্ত্রনা। আছয়ে ইহার। 

শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষু অবতার ॥ 

বড়ই ধান্মিক রামণ্ধর্্মেতি তৎপর । 

অস্ত্রঘাত না করিবে গোরূর উপর ॥ 

নব নব বৎস সব রথে লএ তোলে । 

রথের চৌদিগে ধেশগ বান্দে পালে পালে ॥ 

মনরথ হয় হত্তি ছুর করে সব। 
রথের জোগাণ দিল চারিট! বৃষভ ॥ ইত্যাদি 

(পৃ ৪১১) 
শেষ,” 

রামের তরে বিক্ূপ আমি বলিব বিস্তর । 

তবে জেন আমায় বধেন রাম ধনুর্ধর ॥ 
এত বলি বিরবাহু হইল_আগুয়ান। 

হস্তির উপরে চড়িয়া লইল ধনুরর্বান ॥ 

আজি প্রাণ পইব তোর চোখ চোথ বাঁনে। 

ভূর্ধ ন করিবে রাম ভয় পাইলে মনে ॥ 
জত বড় যুবুর্ধি তূমি তাহা আমি জানি। 
স্ত্রী লইয়! অরূণো ভ্রমিয় বেড়ায় তুমি ॥ 
সত্রীধ কৈলে তুমি তাড়কা মারিয়া ৷) 

তোম! হেন ছরহ বেটা সর্বলোকে জানে । 

১। ইহার পরের পগদ্ধি ছাড় ছইয়াছে। 



৯৪৩ 

রার্ষে না থুইপ বাপে পাঠাইল বনে॥ 

ভরথেরে রাধর্য দিল সভা] বিগরমানে। 

কোন লাজে অজুধ্যায় করিবে গননে ॥ 

এতেক বিরূপ জর্দি বিরবাছু বলে। 

বিস্বৃত হুইয়! রাম বলেন তাহারে ॥ 

স্াতি করিয়া! সব আমায় বল যে রাক্ষস । 

এখন কেনে বল বেট। বচন কর্কদ॥ 

বিভিষণ বলে গোমাঞী ন| জানহ তুমি। 

ইহার বিত্বাস্ত গোনাঞ্ি ভালে জানি আমি ॥ 

বিরবাছর জত.গুণ কহিতে না পারি । 

ইহ। সমান সাধু লোক নাহি লঙ্কাপুরি ॥ 

রাম বলেন বিভিষণ স্ুনহ বচন। 

ভূর্ধ করিতে চাহে বির কি করি এখন॥ 

রিভিষণ বলে গোসাঞ্িন সকল জানি আমি ।” 

ইছার উত্বর শ্রীরাম কি বলিব আমি॥ 

সম্মুখ হইয়! জেবা! ভূর্ঘা কতে চায়। 
তারে ভুর্ঘ নাহি দিলে বড় দোস হয়॥ 

( পৃৎ ৫০২) 

৮৩। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচরিতা-কৃততিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আক।র, 
১৪১৮৫ ইঞ্চি। গত্রসংখ্যা, ১১৮-১৩৩, ১৩৯- 

১৫১ প্রতি পৃষ্ঠায় ১২-১৩ পঙংক্তি। খণ্ডিত। 

আদি, 

_সারথী জোগায় ততক্ষন। 

কনকে রচিত রথ মানিকের চাক! । 

রথের চতুর্দিগে সোভে ধ্বন্দ পতকা ॥ 

সোনার মানুসের মুড চিপ্ন রথের ধ্বজে | 
চারি ভিতে পুশ্পের মাল! সোনার ঘণ্ট! বাজে ॥ 

রখের উপর চড়ে বাবন ধনুকে দিয়! চড়া । 

পাবনবেগে সারথি চাঁলাইয়া দিল ঘোড়া ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পির বিবরণ 

রনে প্রবেষ করিল রাবন দস কনে । 

পয পাচ বানে রাবন সেনাপতি বিদে ॥ 

গন্ধমাদন সেনাপতি বানরে বাখানে। 

তারে বৈমুখ করিল আঠার গোটা বানে ॥ 

পাচাইয বানে ফুটিগ কুমুদ মহাবির | 
আসি বানে ফুটিল জান্ুবানের শ্বরির | 

ইন্ত্রগাল দধিগাল বিদ্ধিল সর্তরি বানে। 
ছুই হাজার বানে স্থগ্রিব বিদ্বিণ রাবনে ॥ 
আসি বানে ফুটিল কুমার অঙদ। 

একটা বানে নল বির হইল নিসা 

জুগান্তরের অগ্নি জেন সংসার জে পোড়ে। 

রাবন দেখিয়! বানর কটক পলায় উভরড়ে॥ 

সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজ! ত রাবনে। 

মিখ! রনে কার্ধ্য নাহি বানরের সনে ॥ 

রথ চালাইয় দেহ রাম লক্মনের কাছে। 

রাম লক্ষন মারিয়া! বানর মারিব পাছে। 

রাবনের আজ্ঞা পাইয়া সারথি সাবধান । 

রথ চালাইয়! গেল রামের বিভমান ॥ 

মধ্য, 

লাঁচাড়ি ॥ 

সোনার কলস চারি কোনে রন জাঠি মাঝখাঁনে 
চারি ভিতে সোনার আকড়।। 

রথের অশউখান চাকা সোনাখান লাগে ঢাকা 
বাউ বেগে চলে অশট ঘোড়া ॥ 

জখন কররে রাগ কেহ নাহি পায় লাগ 

ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িআলি। 

স্বগঞ্ী হইতৈ আইল রথ আগু ছাইল দেবপথ 
মেঘে জেন পড়িছে বিদ্ভুলি ॥ 

রথ আইল রনমাঝে সত সহশ্র ঘণ্টা বাজে 
বাজে নান! দেবের বাজন। 

নানা রত্বচারিভিত রখ আইল আচছ্িত 
চমকিত হুইল! বানরগন ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৪১ 

ইঞ্জের মাতুলি রথে 

নানা আঙ্কারে [ বি] ভূসিত। 

চড়িয়! ত দিব্য রথে রহিল রানের অগ্রেতে 

নুন রাম জগতপুজিত 

রাবন রথে তুমি খিতি দেখি [ত] নুরপতি 

রথ পাঠাইল তরাতরি। 

লাফ দিয়! রথে চড় রাবন রাজ। ঝাট মার 
বিশ্বয় কেন করহ মুরারি ॥ 

সোনার টোপর অভরন গায় পরিয়া কর রন 

ইন্দ্রের লহ ত ধন্থুক বান। 
মাতুলিনামে আমি জানি সর্বলোকে দতে চিনি 

কেন গৌসাঞ্চি নে চিত্ত আন ॥ 

রাম বলেন বিভিসন মোর বাক্যে দেহ মন 

কার রথ দেখি ত আকাসে। 

বিভিনন বলে জানি আমি ইন্দ্রের রথ চড়তুমি 
'নাচাড়ি [রচি] ল। কি৫িবা নস 191 

(পৃ* ১২৯১) 

সুবঞ্জের পিঁড়িতে বসিল! চারি জন। 

সোনার থালে অর্জ সিত। করেন পরিসন ॥ 
ভ্ীরামেরে অর্জ দিল! সুবঞ্নের থালে। 
তবে অগ্র দিল! দিত ভরখের কোলে। 

রামের বামে বমিয়াছিলেন ঠাঁকুর লক্ষন । 
সোনার থালে অর্ধ দিয়া সিতার গমন ॥ 
ভরথের ভাহিনে বস্যাছেন শক্রঘন। 

সোনার থালে অর্জ সি! করেন পরিসন ॥ 
নারায়ন বলিয়! অর্্ কৈল! নিবেদন। 
হরসিতে চারি ভাই করেন ভোঙন ॥ 
জেঞ্ মাত্র অর্জ দিল! লক্মনের কোলে। 

হেটমাথা করিয়া লক্ষন রহেন ভূমিতলে ॥ 
আকন্মাৎ হাসিয়! উঠিলেন লক্ষন | 
খাল আছাড়ির়! সিত। করেন গমন 

মাথায় ঘা মারেন সিত। করেন ক্রন্দন । 

সোনার আকড়া হাথে আমারে দেখীয়৷ কেন হাঁসিল। লক্ষন ॥ 

কোন অপরাধ করিলাম দেওরের স্থানে। 

আমারে দেখিয়া লক্ষন হাঁসিলেন কেনে। 

কপালে ঘ। মারেন সিতা কান্দেন উত্তরোলে। 

ই!সিয়! লক্ষন হেট মাথ। করেন তূমিতলে ॥ 
রাম বলেন স্থুন বলি ভাই রে লক্ষন । 

ইহার বৃত্তাস্ত ভাই কহ বিবরন ॥ 
লগ্ৰন বলেন প্রভূ কর অবধান। 

তোমার আগে মিখ। কহিব কত নহে আন॥ 

চৌর্দ বৎসর বোনেতে ছিলাম তিন জন। 

দেসে দেসে তিন জন করিলাম ভ্রমন ॥ 

তপশ্থি হইয় ঠাকুরানি ফিরিল1 বোনে বোন। 

লক্ষির হুঃখ দেখিয়া! অধিক পোড়ে মন॥ 

অর্ন বেঞজন আমার আনিঞা! দিলেন কোলে। 
সেই ছুঃখ শ্বওরিয়! চাহিলাম ভূমিতলে ॥ 
নুবেষ দেখিলাম আজি পিতা! ঠাকুরানি। 
বোনবাসের দুঃখ শ্বঙরিয় ই!সিলম আপনি ॥ 

লিত। ঠাকুরানির দুঃখে আমার উঠিল আগুনি 
*হেন হুয়িসে বিসাদ ক্রন্দন করেন কেনি ॥ 

এই কথ! সত্য গৌসাঞ্ি আর কথা নহে। 

সিতার হঃখের কথ। লক্ষন রামের আগে কহে॥ 

কছিতে কছিতে লক্ষমনের লোছে ভরে আথি। 

স্থনিঞ। লক্্মনের কথা রাম হইলা সুখি ॥ 
ভোজন করিতে নিদ্রা হইল অধিষ্টান। 

কথ! কহিতে কছিতে লক্ষমনের হরিল গেয়ান ॥ 

শ্রীরাম বলেন সিতা ন! কর ক্রদান। 

তোমার হুঃখ শ্বঙরিয়৷ বিসাদ লক্ষন ॥ 

রাজমহিসি হইলে তুমি পরম স্থবেসে। 
লপ্মির লক্ষ্যন দেখিয়া! লক্্ন ভাই হাসে॥ 

এত স্থনি দিতার্দেবি পৃত হুইল! মন। 
আকম্মাৎ হাসিল! লক্ষন এই সে কারণ॥ 

( পৃ* ১৪৭1২-১৪৮।১) 



১৪২ 

হনুমান্ কর্তৃক সীতাদেবী-প্রদত্ত হার-ছিন্নের 
উপাখ্যান নাই। 

শেষ, | 
ন্বতীব রাজ। দেখিয়া রামের হান্ত জে বদন। 

হাথ পসারিয়! রাম দিল। আলিঙ্গন ॥ 

আমার কারনে মিতা বড় পাইলে ছুঃখ। 

আর বার দেখাইয় তবে পাইব সুখ ॥ 

বিভিসন দেখিয়। রাম করেন আদর। 

আর্সি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর ॥ 
চারি ভাই ছিলাম হইলাম পঞ্চজন। 

পাঁচ ভাই একে ঠাঞ্ী করিব পৃওজন ॥ 

নান। ভোগ তুঞ্জে ঠাট পাইয়া আমর । 

ছুই মাষ ছিল জক্ষ্য রাক্ষষ বানর॥ 

গোহা আসিয়। শ্রীরামেরে নোঙাইল মাথা। 

উঠিয়। কোল দিল! রাম 'এ নহে অন্যথ] ॥ 
নান! রত্বে গোহারে রাম করিল! ভূদিত। 

রঘুনাথের দান পাইয়! গোহ! হরসিত ॥ 
গোহা বলে রঘুনাথ স্ুন নিবেদন। 

পুর্ব জনমে আমি ছিলাম ব্রাঙ্মন ॥ 

লমুস মুনি নাম ছিল পুর্ব্ব জনমে। 

ভর্সব মুনির কমুণ্ডল চুরি করি'''॥ 

(পৃ* ১৫১২) 

ওরা, হাটি 

৮৪। রামায়ণ লক্কাকাণ্ড। 
রচগ্রিতাকৃত্তিবাস।. 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 

আকার, ১১২৮৪ হইঞ্চি। পত্রসংখ্য।, 

৩--২৮।১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙক্তি। খণ্ডিত। 
প্রাধিস্থান, শ্রীহট। 

আরম্ভ) 

দেখিতে নুন্দর জেন চলিছে তিমির ॥ 

বাঙ্গাল! গরাচীন পুথির বিবরণ 

রথখান সাজজাইআ৷ নিলেক সারথি । 

সেই রথে চড়িলেক বির মহারথি ॥ 

চলিবাঁর কালে মনে হইল ম্মরন। 

মাও সম্মাসিআ রনে করিমু গমন ॥ 

শ্রীরাম সহিতে জুর্ঘা বড়ই বিসম। 
লক্ষনে জানিএ তার বড় পরাক্রম ॥ 

বিসেষে রামের হাতে জদি আজি মরি। 

দিব্য রথে চড়ি জাইমু বৈকুণ্ড নগরি ॥ 
এতেকে জানিএ আমি জিবন সাফল। 

সমরে পড়িলে হৈব দেহার সাফল।॥ 

এতো ভাবি চলে বির মাএর মন্দিরে। 

সারথিএ রথ লৈআ গেল অন্তস্পুরে ॥ 
মাএর নিকটে গিয়া! রাবননন্দন । 

ভক্তি করি মাএর চরন করিল মর্দন ॥ 

হস্থ জুড় করি বিরে লাগে বুলিবারে। 
বাপে আল্ত। করিআছে জাইতে সমরে ॥ 

আসির্বাদ কর মাও ুর্ধে জাই আমি। 
শ্রীরাম লক্ষন জেন আজি দিনে জিনি॥ 

হেন আসির্ব্ধাদ মাও দিবা থ আমারে। 

এহি নিমিত্য আসিআছি তুমার গোচরে ॥ 
পুত্রের বচন স্থনি হৈমাবতি নারি। 

গলাতে ধরিআ! কান্দে পুত্র পুত্র বোলি॥ 

কার বুলে জাও পুত্র জুর্ধের সাদে। 

সব বির ক্ষেয় হইল শ্রীরামের বাদে ॥ 

ভূর্দে না জাইও পুত্র ভূর্ধী কর ক্ষেম!। 
শ্রীরামের জূর্ঘধ স্থুনি পাসরি আপন! ॥ 

বির ক্ষেয় দেখি মর নিতি পুড়ে [মন] । 
বির সবের নারি- কান্দে প্রতি জনে জন ॥ . 

তর বাপ রাজ হৈআ ধর্মে নাহি মতি। 

বিনে ছুসে হরিলেক রামের জুবতি ॥ 

কবাট দি! তুমি পুত্র থৈমু নিআ ঘরে । 

কি করিতে পারে রাবন থাকিম! বাহিরে 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

আপনার প্রান রাখ প্রান বড় ধন। 

শ্রীরামের জূর্দে তুমি না কর গমন ॥ 

না জাহ না জাহ পুত্র দারুন সমরে। 

জেই রনে জায় সেই ফিরি না আইসে ঘরে॥ 
(পৃ ৩।১-৪।১ ) 

মধ্য,_ 
নাঁচাড়ি রাগ পঠমঞ্জরি । 

তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ নিবেদন কর্ সাক্ষাত 
তুমি কিত্তি বোলে সর্ধ জনে। 

তুমি দেব হরিহর আমি জাতি নিসাচর 
তারে আমি নইলু সর []েন॥ ১, 

বানি কমলাপতি ত্রিদদেসের অধিপতি 

তুম! ভাবে দেব পুরন্দরে। 

আমি ছারে কিবাজানি আপনে বৈকু্মনি 

তুমা গুন কে কহি[0েতপারে॥২। 

তুমি রাম রঘুবর ত্রিলঙ্ষের ইশ্বর 
জৈজ্ঞ বর মকে দিবা দান। 

তুমি রঘুর কুয়র বিরবাছ নাম মর 
নুন প্রভূ কর নিবেদন ॥ ৩। 

তুমি ত্রিপক্ষের সার তুমি পরে নাহি 'আার 

মুক্তি দান দিবাথ আমারে। 
পতিত নিস্থার হেতু তুমা নাম হইল সেতু 

তব ভএ পার কর মরে ॥81 

কহে কবি কিত্তিবাস রামের চরনে আস 
এবে সনি রাম[র] বিভুল। 

করি উর্ধ দুই হাত পুলকিত রঘুনাথ 
রাক্ষম ধরিঅ দিল! কুল ॥ 

( পু* ১২২-১৩।২) 

শেষ, 

মা মোর হ্মাবতি হয় বড় সতি। 

একমনে পুজা করে সঙ্কর পার্বতি ॥ 

তাহান কপা আছে আমায় সরিরে। 

১৪৩ 

সেই কারনে বান না ফুটে অঙ্গেতে ॥ 
অক্ষয় কবচ আছে আমার সবে ॥ 

সেই হেতূ বান সব ন! ফুটে সরিরে ॥ 
কবচের ছিদ্রে চাইআ৷ হান বানগন। 

তবে সে মিত্যু হৈব দৈবের লিখন ॥ 
পন্থপতি বান মারি ধরিবাথ১ আমারে । 

বির ছিদ্র সব কথ! কহিলু তুমারে ॥ 
(পৃ* ২৮১) 

৮৫। রামায়ণ-লঙ্কাকাণ্ড। 

রচয়িতা--কৃতিবাঁস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। 

আকার, ১৪২ ১৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১৭-১৮, 

২৪-২৭,৩৯-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ.ক্ি। 
খগ্ডিত। 

প্রথম ছইথানি পাঁতা মআরদিকাণ্ডের, উ!তে 

সগরবংশ ধ্বংস হইতে গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণেপ্র 

কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে। 
আরম্ভ, 

সর্গ মত্ত দেখিলে তবে দেখিবে পাতালে॥ 

প্রীথিবির কম্মকার যানে নৃপবর। 

চারি ক্রোন করি কল কোদালি পরিসর ॥ 

এমন কোদাতি ধরে সাগরকুমার | 

মেদনি কুঁড়িয়। চলে বলে মার মার ॥ 

ঝুঁড়িয়। কুঁড়িয়া তারা করিল সাগর । 
কুঁড়িতে কুঁড়িতে গেল পাতাল ভিতর॥ 

একাদসি তিথি আর ব্রহস্পতিবার। 

অবন] নক্ষত্র য়াইল কপিলের দ্যার ॥ 

হরে থাকিয়! তাঁর! সর্বজ্জেতে চাই। 
কপিবের সমুখে ঘোড়। দেখিবারে পাই ॥ 

তই ভাই দেখায় তার! দিয় হাতসা'ন। 

ঘোড়। চুরি করি মুনি করিচে ধেয়ান॥ 

১। 'বধিধাথ' হইবে। 



১৪৪ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 

সব সহদর তার] দিয়া এক সায়। 

মারিল কোদালি বাড়ি মনির মাথায় ॥ 

এক বাড়িতে মনির ধ্যান নাহি নড়ে । 

পুনুর্ব্বার মাইণ্য বাড়ি মনিরাঁজের ঘাড়ে ॥ 

ক্রধ করি চাঁহিলেন কপিল মহারিসি। 

সাটি সহশ্রেক ভাই হইল ভন্তযাসি ॥ 
ছতে য়ামি সমাচার কহিল রাজারে। 

তবু জঙ্ঞ করিছে সাগর নৃপবরে ॥ 

যন্থমঞ্জা পুত্রে বনবাস দিয়াছিল। 

হত পাঠাইয়া রাজ। তারে রানাইল ॥ 

ঘোড়া ফ্লানিবারে তারে পাঠায় রাজন। 

জাইয়া সে মনির সেবায় দিল মন॥ 

মানাতে নারিল মনি সাগরকুমার । 

ছুতে যাসি রাজারে কহিল সমাচার ॥ 

তবু যজ্ঞ না ছাড়িল সাগর নৃপতি। 

ডাক দিয়! যানিলেক য়ংস্মান নাতি ॥ 

রাজ! বলে রংহ্মান জাহত চলিয়া । 

কপিলের স্থানে বাছ! ঘোড়া রান গিয়া] ॥ 

মংুমান গিয়। মনির সেবায় দিল মন। 

সেবার হইল তুষ্ট কপিল তখন ॥ 

জানিলাম তুমি বট সাগরের নাতি । 

তুষ্ট হইলাম তোমার দেখিয়া তকতি ॥ 
ংস্মানে মনিরাজ ঘোড়া দিল দান । 

রাজারে লইয়া ঘোড়া দিল রংস্মান ॥ 

জজে পুর্ন দিলেন সাগর নরপতি। 

ভাগ করি নিলেন রদ্ধেক রমরাবতি ॥ 

যজধ্যায় যংস্টুমান হুইল নৃপতি। 
ছই নারি বিভা কৈল] পরম ভ্ুবতি ॥ 

তা সভারে লয় রাজ] থাকেন কৌতুকে। 
যংন্থমান রাজ। জে মরিল য়পুত্রকে 

রঝাজক হইল রাজ্য রজধ্য! ভবন। 

জার জেবা! মনে লয় করে সেই জন।॥ 

জেষ্ ভাই না মনে না মানে বাঁপ ম|। 

বধু হয় সান্ুড়িকে তুলে দেখায় পা॥ 

ডাক] চুরি করে রাজ্যে করে বলাবল। 

সিষ্টের বিনাঁস হয় হৃষ্টের প্রবল।॥ 

এমন হইল রাজ রজধ্যানগরে। 

এমন কেহ নাহি জে বুঝিয়৷ শান্তি করে ॥ 

কিতিবাস পঙ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন। 

্ররামপিরিতে হরি বল সবব জন ॥ *॥ 

সাটী সহজ যার রংলুমানের নারি । 

একত্র হইয়া শ্রান করিবারে নড়ি ॥ 

সিব য়ার হুর্গ জাএন সুন্য পথে। 

বিধব! দেখিয়া ছুর্গা লাগিল! কহিতে ॥ 

গৌরি কছেন সন নুন মহেন ঠাকুর 

সকল বিধবা কেন দেখিয়! প্রচুর ॥ 

হর্গারে কহেন তবে মহাদেব হাসি। 

কপিলের সাপে পতি হইল ভল্যরাসি।॥ 
দেবি বলে সুঙ্জ্যবংসে নাহিক রাজন। 

তোমাত্ রামার পুজা করিবে কোন জন ॥ 

ন্নেবি বলে সভাকারে দেহ পুত্র বর। 

বিধধার কি পুত্র হয় কহে মহেস্বর ॥ 

দেবি বলে পুত্র হয় স্তামি সপ্তাসনে। 
তবে তোমায় পুত্রদদাত। বঙ্জা কোন জনে ॥ 

মরে রাজ! কার তবে] দেব ভ্রিলোচন। 

সতাকার পু হয় দেখুক সববজন॥ 
পাববতির বচনে সিবের মহালজ্জা। 

এক পুত্র দোহার হব বলে মহাতেজ। 

কামদেবে মহাদেব যানিল! ডাকিয়!। 

রংমানের ধরি রজে তুমি বৈস গিয়॥ 
পঞ্চ শ্বর়ে গিয়া বাজে হ নারির গায় । 

স্ভামাজে ছুই নারি মহালঙ্জ| পায় ॥ 

স্নান করি ভোজন সয়ন রবসেসে। 

একত্রে সয়ন দৌছে করিলেন হরিসে॥ 



বাঙ্জাল! প্রাচীন পির বিবরণ ্ ১৪৫ 

লস উদ্ধিসে দোহে রৃতিরঙগবতি। 

যংস্থমানের ছোট নারি হল্য গর্ভবতি ॥ 
( পৃ* ১৭।১-২) 

মধ্য।_ 

রথে চড়িয়। য়াইল রাক্ষস বিদ্যতমালি। 

মদিরা মাংস খাইয়! আইল মহাবলি ॥ 

হনুমান দেখিয়! বান জুড়িল ধুকে । 
তিন লক্ষ্য বান মারে হনুমানের বুকে ॥ 
বান খাইয়া হস্মান তিলেক নাহি বেথে। 

ল৷ফ দিয় পড়ে গিয়া বিহ্যাতমালির রথে ॥ 

রথে চড়ি বিছ্যতমালির ধরিলেক চুলে । 

হাথেতে ধরিয়া টেন্যা ফেলে ভূমিতলে ॥ 

পাক ছুই তিন দিয়া মারিল আছাড় । 

মাথার খুলি ভাঙ্গিল তার-চুর্ম হইল হাড় ॥ 
পড়িল বিছ্যতমালি কটকে তরাস। 

ভয়ে হনুমানের কেহো নাহি জায় পাস॥ 
€( পৃ" ২৪।১) 

শেষ, 

নাগপাসে রঘুনাথ হইল! কাওর। 

বুদ্ধি বল হারাইল সকল বানর ॥ 
তথ গিয্! কহু তুমি রঘুনাথের স্থানে । 
গরূড় পক্ষ্য হাকারিতে কহ রামের কানে ॥ 

বিষুর বাহন গনড় বিষুর ধরে তেজ । 
নাগপাস মুক্ত করিতে সেই রামের বেজ ॥ 
ইন্্ আক্ঞা! পাইয়। নড়ে দেবত| পবন। 
রামের কানে গরুড় গর্ড় করালা স্বরণ ॥ 
আপন৷ প।সরি রাম সহেন জাতন। 

আপনার বাহন গরড় করহ শ্বরণ।॥ 

সাম য়ার পবনে ছুই জনে কানাকানি।. 
গড় স্বরিতে রাম হইল সাবধানি ॥ 
গরূড় স্বোঙরেন রাম বিষুট অবতার । 
গড়,রের লব্বাটে গিয়া পড়িল টক্কার॥ 

টে 

জম্মু দিপের পারে গড় কুসদিপে চরে। 

গিলেছিল.অজাগর উগরিয়। পেলে ॥ 

আইল জে পক্ষ্যব্াজ গগনে করিয়। উড়া। 

পাকসাটে উড়িয়া! পড়ে পর্বতের চুড়া ॥ 
দিগদিগাস্তরের পাথর ভাঙ্গে পাখের টানে। 

মার মার সর্ঝ জেন পড়িছে ঝঞ্জনে ॥ 

আকাসে উঠিয়। লাগে স্ুনি মড়মড়ি। 

পাক ঠেকিয়া গাছ পড়ে সুনি চড়চড়ি॥ 

দস জোজন থাকিতে লাগে গরূড়ের হাই। 

গলার বণ্দন এড়িয়া! লাপ মাথা তুলা! চাই | 

নিকটেতে জেই আইল গরূড়ের নিশ্বাস । 
রাম লক্ষনের ঘুচে বন্দন নাগপাস ॥ 

সচিন 

৮৬। রামায়ণ- লা কাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তৃলোট কাগজ । 

আকার, ১৩৪১ ৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৪। 

গ্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্ত। খণ্ডিত। 
আরম্ত,-- 

রামং লঙ্ষণপূর্বজং ইত্যাদি শ্লোক। 
আগে বন্দে। অজোধ্যা পশ্চাতে নন্দিগ্রাম। 

তবেত বন্দিলাম প্রভূ রামের অর্স্থান ॥ 

তবেত বন্দিলাম মুষ্চি বান্সিকের চরন। 

জেই মুনি করিলেন গিত রামায়ন। 

ফুলিয়৷ সমাজে বন্দোম পণ্ডিত কি3৫9িবাস। 

জাহা! হইতে হইল গিত রামায়ন প্রকাষ॥ 
কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দে মুরারি ওঝার নাতি। 

জার কন্দে কেলি করেন দেবি শ্বরেস্বতি ॥ 

তবে ত বন্দিলাম মুঞ্ঞি গঙ1 ভাগিরথি। 

জাহা দরসনে লোক পা ত মুকতি ॥ 

স্থর্য্যবংস আদি বন্দে। দসরথ রাজা । 

দেবলোকে নরলোকে কৈল জার পুজা ॥ 



১৪৬ 

কৌন্ুল্যা কৈকই বনে। গুমিত্র! সুন্দরি । 

ভরথ সব্রক্গ বন্দো রামের আজ।কারি ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশর বঙ্দিলাম পুরন্দর। 
কুবের বরুন বন্দো জোড় করি কর॥ 

স্থগ্রব অঙগদ [বন্দে আর] জানুবান। 

শ্ীরামের কটকে বন্দে! বির হন্থমান ॥ 

আইস বাপু হনুমান পবননন্ন। 

আসরে আসিয়া শুন গিত রামায়ন ॥ 

জতক্ষন আসরে গ্রামগ্ডন গাই। 
আসর ছাড়হ জদি প্রীরামের দোহাই । 

খসি মুনি তপস্থি বন্দে! জত শ্বর্গবাসি। 

গয়। গা! গোদাবৈরি তির্থ বারানসি ॥ 
শ্রীহরিদ্বারিক1 বন্দে! মধুর! বৃন্দাবন । 

গকুল পৈরাগ কাসি শ্রীপুরু[সার্তম॥ 

গনপতি আদি বন্দোম দেবিত পার্ধাতি। 

* সিত। লক্ষি বন্দিলাম তবে স্বরেন্বতি ॥ 

সর্ধদেবগন বনো! সর্বদেবিগন। 

শর্ট স্থিতি বিনাসে জেব| করেন পালন ॥ 

জন্ত্রের গুরু বঙ্গিলাম শ্রীরুষ্ণকিন্করের চরন। 

জাহা হইতে অব্যাষ করিলাম গিত রামায়ন।॥ 

জর্শদাতা জনক জননি খোল! দাই। 
ঠারথ ভিতরে বন্দ জারপর নাঞ্চি ॥ 

বিপ্রের চরন বন্দো করি পরিহার । 

জগাই মাধাই বনো! বৈধবের সার । 

বন্দিলাম জতেক দেব করিয়া প্রনতি | 

নায়েকের উন্নতি বাড়াই রদুপতি ॥ 

কিত্তিবাস পণ্ডিত জর্দিল সুবক্ষনে। 

জাহার প্রসার্ধে লোক রামায়ন সুনে ॥ 

শেষ, 

উত্তর ছুয়াতর কারে ন। জায় প্রতিত। 

আপনি রহিল রাজ! চাহিয়। উর্তর ভিত॥ 

সাগরের পার আছে বানরের ঘর। 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুখির বিবরণ 

জালাল বাহির! পলাইবে সকল বানর ॥ 

ছর্তিষ কুটি সেনাপতি পান্রমিত্র লয়্যা। 

আপনি রহিল রাজ! উর্তর ভিত চার্য1 ॥ 

এঁসদ আনিতে থুইল বির হন্ুমান। 

ঝুর্ধি বলিতে থুইল মন্ত্র জানুবান ॥ 

প্রহরি করিয়! থুইল রাক্ষম বিভিসন। 

চারি ছুয়ারে আপনি রাজ! বেড়ায় ঘনে ঘন॥ 

জে দুয়ারে দেখে ঠাট বলেতে টুটন। 

ছুন| করিয়া দেয় তারে তিন গুন ভিড়ন॥ 

চারি হুয়ারের বানর কটক জুড়িলে আওয়াষ। 
চারি হুয়ারের পাচাঁলি রচিল! কিধ্িবাস ॥ 

৮৭। রামায়ণ-লঙ্কাকাণ্ড। 

রচয়িতা--ককৃতিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৩৪ ১ ৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্য। ২৭-২৮, 

৩৬-৩৮,৪৭-৪৯। প্রতি পত্ধে ৯-১১পঙ.ক্কি । 

থণ্ডিত। 

আরম্ত,-_ 

রাক্ষল জাতি নিসাচর ন| চিন আপন পর 

তোর ভাই রামে কৈল মিত। 

রাম অঙ্গিকার করি রাজ্য দিবেন মনদদরি 

বিভিসন লক্কায় পুজিত। 

স্থন রাজ। ল্ষেশ্বর আমার বচন ধর 

ভজ গিয়া! রামের চরন। 

আপনি দোল! কান্ধে করি দেয়গা রামের সুন্দরি 
তবে তোর রহিবে জিবন॥ 

হেন মোর করে মন তোর সনে করি রন 

ক্রোধ করিবেন কোমললোচন। 

রামচন্দের অঙ্গিকার তোরে করিবেন সকার 

বার্থ [না] হবে রামের বচন ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

মুনিঞ। অজদের বানি পাত্র মিত্র কানাকানি 

আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার | 

বমি অতি ধিরে ধিরে কার্যা চিন্তে বিরে বিরে 

কিত্তিবাসের নাচাড়ি সুসার ॥ 

শেষ,-- 

লক্ষন বলেন রাম তোমার জূর্ধ থাকুক। 

মারিব রাবন বৈসে দেখহ কৌতুক ॥ 

রাম বলেন লক্ষন তুমি জে ছাওয়ালমতি। 

রাবনের সঙ্গে ভূর্ধী না হয় জুগতি॥ 
রক্ষার বরে ক্রিভৃুবন জিনিল রাক্ষল। 

হেন জনার সঙ্গে ভু্ধ বড়ই সাহস॥ 

তমু আগুসরেন লক্ষন পুরিয়া সন্ধান। 

হেন কালে লক্ষনেরে বলেন হচুমান ॥ 

জোড়হাথে বলে."...*..পবনননন। 

সেবক থাকিতে ঠাকুর করিবেন রন॥ 
নক্ষনের পদধুলি লইলেন ম.খে। 
[লাফ দিয়া] উঠিলেন রাবনের রথে ॥ 
সন্ুখে ভাড়ায় বির পরমসন্ধানি। 
সারথির় লইল কাড়ি হাথের পাচুনি ॥ 
ব্িত্ৃবন জিনিলে বেট! পাইয়। কার বর। 
এক চাপড়ে জে পাঠাব জে জমঘর॥ 
রান বলিছে অরে বির হস্মান। 

জত সন্ধি থাকে তোর তত সক্তি হান। 
ইহ বলে আমার বল বুঝিবে এখন। 

পূর্বে চড় মারিলাম নাইক শ্বরন | 
অক্ষয় কুমার মার্যা পোড়াইলাম সোকে। 
সে মোক রাবন তোর আজা আছে বুকে ॥ 

৮৮। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িতা-_কৃত্ধিবাস। 

উপকরণ। বাঙ্গালা তূলোট কাগজ। 

১৪৭ 

আকার, ১৪১৮ & 

৬--৯) ১১-১৩। প্রা শৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। 

খণ্ডিত। 
আর্ত, 

কুপিল তম্থমান রাক্ষস নেছালে | 

হনুমানের বিক্রম দেখিয়া! মহি পালায় ডরে ॥ 

হাথে গঙ্ডিবানে ধাঞা। আইসে রাঁজ1 বিভিসন। 

সাবধানে রাখিহ দ্বার পবননন্দন॥ 

জয় জয় করিয়! চলিল বাসরগন। 

বসিষ্ঠ বামদেবরূপে দিল দরসন॥ 

দ্বার ছাড় হনুমান দেখিব গ্রাম । 

বংসের পুরোহিত আমরা করিব কল্যান ॥ 

হনুমান বলে কিসের মায়! আমার সনিধানে। 

নিকট আইলে এক সুটুকিতে লইব পরান ॥ 

ছেন কালে জয়ধ্বনি দিল বিভিসন। 

ডরাঁইল। মহি তখন হইল অদসন ॥ 
আগে পাছে দিয়টা জলে বানর সব জাগে। 

পাছে বানর সব জায় বিভিসন আগে ॥ 

হনুমান জাগীর় চাঁলিলা বিভিন্ন । 

জনকরূপে আমির মহি দিল দরসন ॥ 

মিথিল! তেজিয়া আইলাঙ স্থুন হনুমান । 

তুমি হায় ছাড়িয়! দিলে দেখিব ভ্ীরাম ॥ 

অনেক দিবস দেখি নাই কমললোচন। 

তোমার প্রপাদে বাপ করিব সম্ভাসন ॥ 

হন্ছমান বলে এত দিন তুমি ছিল্যা কোথ) । 

অসোকবন ভিতরে আগে দেখ গিক্! সিতা॥ 

আমার ঠাগ্রিঃ কিসের মায়! সব করিব চুর । 
বিভিগন আইলা! মহি পালাইল| হুর ॥ 

বিডিসন আড় হইলে মহি দেই দেখা । 
ভরথ সন্রঘনরূপে তবে দিল দেখ! ॥ 

রাম আন তাহারে দেখিব পবনননন । 

একটৃষ্টে চাহে বির গুলে মনে মন॥ 



১৪৮ 

অশ্রুমুখে কান্দে ভরথ মুন হনুমান। 

রাম লক্ষন দেখাহ বাছা রাখহ পরান ॥ 

হনুমান বলে খানেক থাক আন্থুন বিভিসন। 

এখন দেখাব তোমাকে কমললোচন ॥ 

জয় জয় করিয়! বানর কটক আইসে। 

দেখিয়া মহছি তবে পালাইল তরাসে ॥ 

* হম্থমান বলেন মুন রাক্ষন বিভিসন | 

ন| জানি মায়| করিয়া আইসে কোন জন ॥ 

তুমি আদেখ হইলে আমারে দেই দেখ! । 
বিভিসন বলে দ্বার ছাড়িলে প্রভুর নাহিক রক্ষা ॥ 

সাবধানে থাকিহ পবননন্দন । 

হাথে গগ্ডিবানে চলিল। রাক্ষস বিভিসন ॥ 

মধ্য,__ 

আনন্দিতে মহ্ি পুজিল উগ্রচণ্ড! ৷ 

ছাগল মহিস ধরে কেহ আনে খাণ্ড॥ 

অস্তাঃ/পুরের বাহির হইল সশ্রেক দাসী। 
কাখে করিআছে সোনার সহশ্র কলসি ॥ 

বিচিত্র হার পরে সোনার হার কেজুর। 
খুদ্র ঘর্টি কাছে কেহো৷ পাঁএ নপুর ॥ 
সিম্দুর কজ্জল সব আর উল্লসিত । 
ছার গুন শ্বারে কেহ খুমুরি গাঁএ গীত ॥ 
গড়ের বাহির হয়া! গেলা সরোবরে। 

দেেখিল মর্কট এক অশ্বত উপরে ॥ 

কাখে কলসি সব মন্কট দেখে ঘাটে। 

হাসিয়! গেলেন সভ মক্কটের নিকটে ॥ 
একদৃষ্টে সভে মর্কট নেহালে। 
ভাবুকি মারিয়৷ হনুমান বুলে ডালে ডালে ॥ 

সভে বলে মহি আনিঞাছে রাজার নন্দন । 

অশ্থিনিকুমার দেবরাজ নারায়ন ॥ 

তাছ। সভার মা কেমনে প্রান ধরে। 

ঢুটী মন্ুস্তয আনিয়াছে বাজ। হানিবার তরে ॥ 

আকার, ১৩২ ১% ৫ ইঞ্চি। 
৩--১৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১* পওক্তি । থণ্ডিত 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

আর আশ্চর্য্য দেখ গাছের ডলে । 

হেন অপরূপ বানর না দেখি কোন কালে 

ছুই আশ্চর্ধ্য আমর! দেখিল এতদিনে । 
গাছের ডালে হচুমান এসব কথ সুনে ॥ 

স্ুনিএ। হরিস হইল পবননন্দন । 

পেই ছুই জন বটেন শ্রীরাম লক্ষন ॥ 

হরিসে স্ত্রিসব মক নেহালে। 

অনেক কালের বুড়ি আইল হেন বেলে ॥ 

ৰানর দেখিয়! বুড়িকে লাগীগ তরাস। 

কি সুখে হরিস হয় আজি বাধ্য হব নাস॥ 

বানর নহে দেপ অই সাক্ষাত জম। 

কে সহিবে অই মকটের বিক্রম ॥ 

মন্ুুম্ত বানরে এখন দেখ বিসম্বাদ | 

আজি অবস্ত রার্্য পড়িব প্রমাদ ॥ 

পুর্বকথ। তোমর৷ জুন হয়া৷ সাবধান । 

কিত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড করিল বাখান ॥ 

(পৃ* ৯২) 

রামায়ণ লঙ্কাকাগ্ড। 
রচয়িত1--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গজলা তৃলোট কাগজ 

পণ্রসংখ, 

৮৯। 

আবস্ত,-- 

রাবণের চরে তুমি হও আমার চর। 
॥ 

ভাগমতে দেখুক পুন না করিহ ডর ॥ 

বিভিষণে রাজ্য দিব কনক লঙ্কাপুরি। 
রাণি করে দিব তারি মন্দোদরি॥ 

রাজ প্রসাদ দিয়! রম পাঠাইল চর । 

রাবণ রাজ। ভেট গিয়া! লঙ্কার ভিতর ॥ 

নড়িতে চলিতে নারে ফিরাইতে পাষ। 

রাজার আগে বাত্র। কছে ঘন বহে স্বায॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ১৭৯ 

রাজার আগে ছুই চর সুঞাইল মাথা । 

জে দেখিল যে যুনিল কটকের কথা ॥ 

রামের কটকে রাজা আগুলিল বাট। 

ধরিয়! সকল বিরে বলে মার কাট ॥ 

বিভীষণ বাদ্ধিয়া নিল কাটীবার মনে । 

বৈইরিহাথে মরে জিলাম শ্রীরামের গুনে ॥ 
রাম লক্ষ্মন যুগ্রিব রাক্ষব বিভিসন। 

দেব অবতার রাজ এই চারিজন ॥ 

কটকের কাজ্য আছে এই চারি জনে। 

লঙ্কা! জিনিতে পারে হেন লয় মনে ॥ 

মাহুসের চুড়ামুনি শ্রীরাম আক্ষন। 
রাক্ষমের চুড়ামুনি ধাম্মিক বিভিষন ॥ 

জত বানর আলিয়াছে গাছের নাই পাতা।। 

একা রাম লক্ষমনে জিনিব অগ্ঠের কি কথা ॥ 

ত্রিভৃবনে স্বহায় হয় অষ্ট লোকপাল। 

তবু রাম জিনিতে নারিবে বিক্রমে বিসাল ॥ 

দস জোজন সেতবন্দ আড়েতে প্রসর | 

দির্ধে সতক জোজন ভাসে গাচ পাথর ॥ 

উত্তর কুলের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিন কুলে। 

পার হইয়া লক্কায় গড় বেড়িল বানরে॥ 

কাল কাল বানর জেন মেঘ অন্ধকার । 

দেখিয়। ডরাইল দেহ পর্বত আকার ॥ 
গৌর বরল্র বানর সব জেন হরিতাল। 
দেখিতে যুন্দর রূপ বিক্রমে বিসাল ॥ 

সেত রক্ত নিল পিত দেখিতে কৌতুক। 
রনে পমিলে বিপক্ষের কেড়ে থায় বুক ॥ 

স্যাম বরন বানর সব জেন পক্ষ সয়! । 

উড়িতে প্রেবিন জেন কাকলাসি গুয়। ॥ 

এক চাপে বানর লেগেছে পিষ্টে পিষ্টে। 

য়োর নাই পাই রাজ জত দেখি দিষ্টে ॥ 

কিএ৫বিবাস পণ্ডিতের স্থরস পাচালি। 

লক্কাকাঁণ্ডে গাইল গিত প্রথম সিকলি ॥ 

শেষ,__ 

পাত্র মিত্র লয় রাজা রাজকার্ধ্য চিন্তে । 

বানরের গসিংহনাদ উঠে আচস্থিতে ॥ 

সিংহনাদ সুনিয়া-কাপিল লঙ্কাপুরি। 

ঘ্বিদয়ে কম্পিত রাজ! মুখে দশ্ক করি ॥ 
বানরের মাংসে উদর ভরিবে রাক্ষল। 

রাম লক্ন মারিলে সংসারে ভরে জস॥ 

রাবন বড়াঞ্জ করে রাক্ষসে না বাসে। 

বানরের প্রতাপে অন্তরে প্রাণ মলে ॥ 

পুত্রে দুথ দেখিয়া মাএর মনে চিন্তা । 

কাল হয়া জস্কার ভিতর সামাইল সিতা ॥ 

নিকস! নাঁম ধরে সেই রাবণের ম! বুড়ি। 

পুত্রকে বুঝাতে হিত জায় গুড়ি গুড়ি ॥ 

সভাকে অধিক পুড়ে মাএর পরান। 

লাজ ভয় ছাড়িয়। কি তোমার বিদ্তমান ॥ 

কার বোল নাহি নুন গর্ব অহঙ্কারে। 

তেই ভাল মন্দ কেহ নাহি কহে ভরে ॥ 

মান্থসি বটএ সিত৷ নহে বিস্তাধরি। 

পিত। হেনো,কত আছে প্রমন্থন্দরি ॥ 

দৈবে বিমুখ বাপু. দেখি বিপরিত। 
এত ম্বী থাকিতে পিতা এ মঞ্জে চিত। 

ধন জন নষ্ট কর সকল রাধ্যখণ্ড। 

কোঙর ভাগ বঝহাইৰে রণের প্রচণ্ড ॥ 

জট। ধরে বাকল পরে ফিরে বনে ডালে। 

কত ধোন পাবে বাপু রামেরে জিনিলে ॥ 

লঙ্ক পুড়ে রাক্ষম মারে বির হনুমান। 
হেন কত জন! আছে তাহার সমান ॥ 

চৌন্ত- সহশ্র রাক্ষদ মারিল এক কীাড়ে। 

হেন রাম আসি বাপু লঙ্কাপুরি বেড়ে ॥ 

একেস্বর ছিল এবে কটক বিস্তর । 

কোথা ঠহতে আসি মেলে এতেক বানর ॥ 

রামের বিক্রমের কেহ ওর নাহি পায়। 
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ইছ৷ বুঝি বিতিসন তার পাসে জায় ॥ 

বিভিসন তোমায় ঘরের জানে সন্ধি। 

লঙ্কা! বিনাসিতে নেই রামে দিল বুদ্ধ ॥ 
রামেয় গুনে বন্দি হইল বোনের বানর 

তোমার গুনে ঘর ছাড়ে ভাই সহদর॥ 

৯*। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িতা কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙাল তুলোট কাগজ। 
আকার, ১৪ ১৫ ইঞ্চি। পন্রনংখ্যা, ১-১০। 

গ্রৃতি পৃষ্ঠার ১৭ পঙক্ত। খণ্িত। 

আরস্ত,-_ 

রামং লগ্মনপূর্বজং ইত্যা্দি। 

আস্তকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস। 

লঙ্কাকাণ্ড রচিঙে করিল প্রকাশ ॥ 

লন্কাকাণ্ডের কথা৷ অমিতের সার। 
লেখ! জোখ| নাহি তার কটক বানর ॥ 

কতেক হইয়াছে পার কতেক হইতে আছে পার। 

লিখিবাম্ব কাজ থাকুক দেখিতে অপার॥ 

ফেলিলে শরিষ| মুট নাহি জায় তল। 

কটক চচ্চিয়া বেড়ায় চর ছই জন। 
ছুরে থাকিয়া! দেখে তাহ রাক্ষ্যষ বিভিখনে। 

বাক্ষ্যশের মায়া রাক্ষষে ভাল জানে ॥ 

চিনিঞা হই চরে ধরিল বিডিসনে। 

মার পাইল চর ভাবে মনে মনে ॥ 

শেষ, 

রাম রাবনে জঙি দড় বাজিবে রন! 
কৌতুক দেখিতে আইলা জতেক দেবগন ॥ 
হংস কেলি করে মউরে ধরিছে পেখম। 

বক্ষ! কাত্তিক তারা! আইল ছই জন। 

ইন্দুরেখে বেড়ার তথ! হইয়। পিরিতি। 
সসটী দেবী আইলা আর গনপতি। 

বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 

এরাবত বাহনে আইল পুরন্দর । 

মকর বাহনে আইলা বরূন জলেশ্বর ॥ 

জক্ষ বাহনে আইল! কুবির ধনেশ্বর। 

হরিন বাহনে আইলা রতিকুমার (*)॥ 
বলদ বাহছনে আইল দেব প্রযুপতি। 

৯১। রামায়ণ- লঙকাকাগড। 

রচগ্নিতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। 
আকার, ১০১৮৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্য1, ৩৪, ৪৮. 

৫৮। প্রতি পৃষ্ঠার ৭--৮ পউ.ক্তি। খণ্ডিত। 
আযম, _ 

তার হাখির কান্দে চড়িয়৷ তারে মারে চড় ॥ 

চড় চাপড়ে তার ঠিকরিল আথি। 
পড়িল তপন বির ছুই কটকে দেখি ॥ 

রথে চড়িয়। আইল রাক্ষষ বিদ্যুতৎমালি। 

গরূ মানুষ দিয়! জার ভোজন বিয়ালি || 

হচুম।ন মহাবির দেখিয়! সমুখে। 

তিন সত বান মারে হনুমানের বুকে ॥ 

বান খাইয়া হনুমান আপন! গাসরে। 

এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥ 

চুলে ধরিয়া! তারে মারিল পাছাড়। 
মাথার খুলি ভাঙগিয়। পাড়ে চুর করিয়া হাড়॥ 

ন্কল্ নামে রাক্ষষ আইল! দেখিতে রূপস। 

একেবারে মস্ত পীয়ে সাত সত কল 

সোনার নৰপ্তন পরে সোনার পরে সান।। 

বানরের ভিতরে বির আসিয়া দিল হান ।॥ 

শেব,- 

সেল পাট এড়িল রাবন দিয় হুহষ্কার। 

সজ্জ মত পাতালে লাগীল চমৎকার ॥ 
নানা অস্ত্র এড়েন লক্ষন সেল কাটিবারে। 
লোহার বাবড়ি মারে অঙ্্র নাহি ফিরে॥ 



বাষ্জাল। প্রাচীন পুখির বিবরণ 

রাখ! না জায় সেল অঙ্গার বরে। 

পংনবেগে পড়িল সেল লক্ষনের উপয়ে ॥ 

পড়িল! লক্ষন বির রখুবংসের নাথ । 

লঙ্গনে মারিয়। সেল গেল রাবনের হাথ ।। 

অচেতন হইর! ভূমিতে লোটারে লক্ষন। 

রথে হইতে উলিয়াসিয়! ধরিল রাবন ॥ 

রথে করিয়া লক্ষনেরে লঙ্কায়ে লইতে চায়। 

কুড়ি হাথে নাড়ে চাড়ে নাড়ন না জার | 
নাড়িতে নারিল লক্ষনের কলেবর । 
মনে সাত পাচ তখন চিন্তে লক্ষেশ্বর ॥ 

হিমালয় কইলাষ আর তুপিল মন্দার। 
তাহ হইতে অধিক বাসে? মানুষ বেটার ভার॥ 

কৈলাষ পর্বত আমি তুগিল কুড়ি হাথে। 

মানুষ বেটার স্বরির আমি ন1 পারি নাড়িতে। 
লক্ষন নাড়িতে নারে রাবন গুনে অপমান। 

৯২। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
রচন্িতা-_কৃতিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ। 

আকার, ১৩২৮৫ ইঞ্চি। পঞ্রসংখা!, ১২৪- 
১২৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ.ক্তি। খণ্ডিত। 

আরম, 

এতেক বলির! বির চাঁলল। তুরিত। 

মাথায় পর্বৎ নন্দিগ্রাম উপনিত ॥| 

অগ্রহায়ন মাস তায় পুরমাসি তিথি। 

সত করি বন্কাছেন ভরত মহামতি ॥ 

হত্তি ঘোড়া! সকল দেখেন ভূতে জুতে। 

অড়ান্ত! পাইক তার! চলে চারি ভিতে॥ 
সন্ন সামস্ত সব দেখে লাখে ল!খে। 

মাথায় পর্বাৎ বির অন্তরিক্ষে থাকে ॥ 

সোনার সিংহাসন তার পষ্টবন্ত পাতি। 
তাহার উপর পান্ছুই তর। ধরে দণ্ড ছাতি ॥ 

১৫১ 

সন্তর্থন পান্থএ দেন গন্ধ চ্ন। 

রামের পান্ুই জেন বিট, যারাধন ॥ 

চারি ভিতে মুনিগন করে বেদধ্যনি। 
অখিল ভূবন ল্মব জয় জর নুনি॥ 
অষ্টমুন্তি বমিয়াছেন জতেক ব্রাহ্মন। 
সারি দিয়! বস্যাছে জতেক প্রজাগন ॥ 

হেন কালে হইল তথ! ঘোর যঞ্ধকার। 
সভ। সহিত তরথে লাগিল চমৎকার ॥ 

মৃগচর্দে বসিয়াছেন ভরথ কুমার । 

পুক্নমাসি রাত্রে কেন হইল রন্ধকার ॥ 

তরথ বলে জজধুর্দ উঠে অনক্ষন। 

জজ্ঞধূর্ম পিতে গড়,রের রাগোমন ॥ 

রামের পানুই লক্ষ্য! জায় কোন জন। 
আদি মোনে কোন জনার নিকট মরন ॥ 

আবাল কালে খেলাইতাম ছায়ালের সঙ্গে। 

লোহার ত বাটুল আছে রামারত সঙ্গে ॥ 
সতেক মোন লোহাতে হয় বাটুল নির্শান। 
হেন ৰাটুল তরখ বির গুগল সন্ধান ॥ 

জ্রীয়াম বলেন বাছ। পবননদন। 

পর্ববৎ লয়) জা বাছ। গন্ধমাদন ॥ 

দেবের পর্ব হয় দেবপৃয় ভোগে। 

পর্বত ন। গেলে দেবের পাবে রছুজোগে ॥ 

পর্ব লইয়া বির করিলেক মাথে। 

রাষকে প্রনাম করি চলিলেক পথে ॥ 

ক্ষেনমাত্র গেলো বির গন্ধমাদন। 

জেখানে পর্বৎ ছিল রাখিল তখন। 

হস্থমান বলে কেন রপোজস রাখি । 

রাম নাম মস্ত পড়্য। জিয়াইয়। দেখি ॥ 

রাম নাম রমৃত সুধা কৈল বরিসন। 
হাহ! হু রাজ] য়াদি পাইল জিবন ॥ 



১৫২ 

জিবন পাইয়! বিরে করিছে স্তবন। 

সংসারে রহিল জস পবনননন ॥ 

গন্ধব্ব জিয়ায়৷ জাত্রা৷ চলিল যাপাঁর। 

সর গোট! দেখে জেন সকল সংসার ॥ 

রামের কাছে হনুমান জোড় করেন হাত । 

গাম বলেন য়াইস বাছ! রামার সাক্ষাৎ | 

শ্রীরাম বলেন বাছ। পবননন্দন। 

এন্ত বাছা! কোলে করি ভুড়াকু জিবন ॥ 

নিদ্ধন তপম্মি যামি হেথা নাহি ধন। 

এক প্রসাদ দিতে পারি জদি লহ য়ালিজন।। 

আম ভক্ত হও বাছা পরম সুস্থির | 

জেই তুমি সেই য়ামি একুই ন্লরির। 
একবার জি করযয়জোধ্যার রাজা । 

চারি ভাই একোত্রে তোমার করিব ত পুজ]॥ 

কিন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য সিতল। 

লঙ্কাকা্ড গাইল গিত হরি বলহ সকল।॥ 

৯৩। রামায়ণ-লক্কাকাণড। 
রচয়িতা_কৃত্তিবাস। 

ভপকরণ, বাঙ্গাল। তুলোট কাগজ। 

আকার১ ১২৮৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, 

৮-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পওংক্তি। ধণ্ডিত। 

আরম্ভ, 

ভ্রিপদী ॥ 
মোর নাম মেঘনাদ দেবসনে করি বাদ 

ইন্দ্র জিনিলাম ইঞ্জজিত। 
সগর্গ মত্ত অধপুরে রনে মরে কেছে! নারে 

ত্রভৃধনে.করে মোকে ভিত ॥ 

সাগরের পারে ঘর বাস মোর লক্কাপুর 

লঙ্ক। বিশ্বকর্ার নির্মান। 

ঘারিব বানর রনে 

" তবে জাৰ পিতা সম্থিধ!ন ॥ 

শ্রীরাম লক্ষন বানে 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরধ 

বানর মানসে মেল! কি জানি জুদ্ধের কলা 

সাগর বান্ধিল অহঙ্কারে। 

পাক্ষসের সংগ্রাম জানে বাদ করে তার সনে 

আজি তার নাইক নিস্তার ॥ 

স্গ্িবের খুড়াকে মারি জাইব আপন পুরি ' 

পিতাকে জোগাব নিয়ে ডালি। 

রাম নাজাইবদেসে আজি বন্দো নাগপাসে 

কপি মারি থণ্ডাইব সলি ॥ 
লুফিয়া ধনুকখাঁন বান ধরে খরসান 

ত্রিভুবন কম্পিত অন্তরে । 

ইন্্রজিত মায়ারনে রাম ইহা নাঞ্জ জানে 

ডাকিয়া বলেন উচ্চন্বরে ॥ 

পালায় বানরচয় রনে কেহো স্থির লয় 

স্থুনি মাত্র ধনুকে টঙ্কার। 

ছাড়িয়৷ রাজার] ডর গেল দেস দেসাস্তর 

দেখিতে নাঞ্জিক কেহ আর ॥ 

রাম লক্ষনের বানে ইন্দ্রজিতে নাই জিনে 

মিথ্যা বুলে করিয়া প্রত্যাস। 

স্বরেসতি অধিষ্টান সর্বলোকের বাঁখান 
লাচাড়ি রচিল কিতীবাস ॥ 

শেষ,-_ 

হন্তিকান্ধে বাজে দাম! সঘোনে থোসন। 

ইন্দ্ররজি]তে জিনিলেদ শ্রীরাম লক্ষন ॥ 

আজি হইতে নিদ্র! জায় কার নাই ডর । 
জএর পতকা লঙ্কা! দিল ঘরে ঘর ॥ 

এত যুনি ভার মল হুলাছুলি। 

সত্রি পুর্ূস নাচে সভে আউীড় চুলি॥ 
ঘরকে রাবন রাজ! পাঠাইল বেটা । 

ডাক দিয়া আনিলেন বুহিনি ত্রিজটা ॥ 

তোমাকে বলিয়। ভশ্মী রাক্ষসি প্রধান । 

হাখ পাতি লহ গে! প্রসাদ গুয়াপান ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 

আমার বচনে সিতা না পাত্যাবে মন। 

দেখুক আপনে। চক্ষু গটরাম লঙ্গ্মন ॥ 

দেখাও আকাসপথে পুষ্পরথথানে। 

পড়িল দেওর স্বামি ইন্দ্রজিতের বানে ॥ 

প্রসাদ তান্থুল দিল তারে বাট বাটা । 

সিতাকে বুঝাতে জান বুহিনি ভ্রিজটা ॥ 

রথে চড়াইল সিতা জনকের বালি। 

রাম লক্ষনে দেখাইছে তুলিয়৷ অঙ্গলি ॥ 
রথে চড়াইয়৷ সিতা ভ্রময়ে আকাসে। 

স্বামি দেওর দেখিয়া কান্দেন করেন ভাসে ॥ 

আঁচ্িতে পড়িলেন ছুই সহোদর । 

চারি ভিতে বেড়িপ। কান্দে সকল বানর ॥ 

নেহালিয়৷ দেখে স্বামি লক্ষন দেয়র। 

করনে কান্দেন সিতা রথের উপর ॥ 

স্থবন্নের খাট পাট তাহে নেত তুলি । 
তাহা তেজি প্রভূ কেন লোটাইছ ধুলি ॥ 
পুষ্পক মালা পর তুমি সুগন্ধি কম্তরি | 
হেন দেহ হইল প্রত ধুলাতে ধুসরী ॥ 
অসক কিংসোক জেন দেহ হুইল জ্ঞুতি। 

অকারনে রাও কৈলে জানকি জুবতি ॥ 

হেন বির নাঞী প্রত তইলক্য ভিতরে। 

তোমাকে জিনিঞ্া৷ বনে আপিবেক ঘরে ॥ 

তোমার বিহনে নাহি রাখ্বি জিবনে । 
মরিব জহোর থাক্নযা অসোকের বনে ॥ 

মন মুরচিয়া কেন নাই গেলে ঘরে। 
কোন কাক্ষে প্রান দিলে ছুই সহদরে ॥ 

মাঁত। পিতা নাই এখ। সম্থুর সাস্থৃড়ি। 
কোন জনে তোমারে ডাহিবে নাড়ি পড়ি ॥ 

কিত্তিবাস গাইল লঙ্কাকাণ্ডের গিত। 

১৫৩ 

৯৪। রামায়ণ--লক্কাকাগড। 
অঙ্গদরায়বার। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তৃলোট কাগজ। 

আকার, ১৩৪ ১৪৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৪-১১। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ.ক্তি। খণ্ডিত। 

আরম্ভ) -- 

রাবন বলেন ক্ষেতিতলে রাম হইল কি। 

এবার রামের হাথে কদাচিত জি ॥ 

রাঁবন ঝুল ক্ষেতিতলে জা গুনি নাই ইহা । 

নর বানরে সাগর বান্ধে গাছ পাথর দিয়া ॥ 

জ। সনি নাই তাই হল আর বা কিবা হয়। 

লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আমার কোন কার্ষেয নয়॥ 

এতকাল তোম! সোভাকে থাওল্যাম রাজতভোগে। 

জুগির থানে কুড়। গণ্ডা মাঙ্গি কোনকালে১। 
আপন পোউরস রাখ ধর পান নে। 

রাম লক্ষন ছুই বেটাকে বেন্ধা এনে দে ॥ 

রাজারে আসীষ করিছে জত সেনাপ[তি। 

আমরা থাকিতে তোমার কিসের হুর্গীতি ॥ 

সিতা নঞ্। কর ক্রিড়া আনন্দিত মনে। 

আমরা মারিয়া! দিব শ্রীরাম লক্ষনে ॥ 

তিভূবন ম্বহার কর! রাম জ্দি আনে । 

তবু সিতা নারিব নিতে আম সভ। বিদ্ভমানে ॥ 

সেগুলাকে ভয় করি নাই সকল বনের পন্ুু। 

এক চড়ে মের্য। দিব ঘরপড়া না আস্থুক। 

সেই বেট। প্রোধান তার সব কটকের সার। 

সেই আইলে মহারাজ রক্ষা নাই আর ॥ 

নেই ভুলালেক বিভিসনাকে নান! কথ! কর়্যা। 
সেই সাগর বান্ধিলেক গাছ পাথর বয়া। ॥ 

জত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি। 

সেহ থাকিতে কেহ রাখিতে নারিবে রামের নারি ॥ 

১। “কাজে” হইবে কি! 
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শেষ, 

দক্িনে অঙ্গর তুন বামেতে কোদণড ॥ 

শিরে জটাগা্ রামের বাকল উততরি। 

বস্তাছেন মহাশয় বরাসন করি ॥ 

হনুমান জান্ুবান স্ুপ্রিব বিভিসন। 

হেন কালে আইল তথা বাপির নন্দন ॥ 

ধিবন্ধ শাসনে বস্তাছেন নারায়নে । 

সম্ত্রমে করিল রামের চরন বন্দনে ॥ 

লক্ষনের পদধু'ল বন্দিলেন শিরে। 

প্রনাম করল গির খুড়া মহাবিরে ॥ 

হনুমান পৃভি(তি জতেক ছিল বস্যা। 

অঙগদের সম্বাফ করিল সভে এসে॥ 

রাবনের মাথার মকুট দ্িগ ডালি। 

কহিল সকল জত দিয়াছেন গালি॥ 

বাটে হইতে জটে ধর্যা ফেল্যাছিলাম ভৃঞ্ে। 

পশ্চাতে সে সব কথা স্থনিবে লোক মুখে ॥ 
তাহার আবন্তা করিআছি কহি করপুটে। 
চুরি কর্য। এনেচি তার মাথার মোকুটে ॥ 

প্রিতয় না জান রান অঙ্গদের বোলে। 

মোকুট দিলেন অঙ্গদ বিভিসনের কোলে ॥ 

বভিসন বলেন গোসাঞ্ঞ সন রঘুমনি | 

রাবনের মকুট বটে ইহা আমি জানি॥ 

আনন্দে আব]ধি নাই গ্রতুরঘুনাথ। 

৯৫। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
অঙ্গদরায়বার। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 
আকার, ১৪৪১৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, 

২--৫,৭--৮) প্রতি পৃষ্ঠ: ৮ পঙক্তি। 

লিপিকাল, সন ১২১৬ সাল। থণ্ডিত। 
আরম্ত,-- 

হমুমানের কথ। শুনি জান্ববানে কহে। 

গোসাই হন্ছমানকে জা ই[তে]সে উচিত পুন,নহে॥ 

বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রাবন বোলিবে এহী বানর! আসি প্রীতি জাতে। 

বুজি ইহ। বহি বির নাহি স্ুগ্রীবের সাথে ॥ 

বালির তনয় আছে কোন অর্থে উন। 

অঙ্গদকে পাঠাইয়া দেও বলিবে চতুগ্ুন ॥ 

জার বাপে খাওাইল তাকে সাত সমুদ্রের পানি । 

তার পুত্র সভাতে জাইতে কবে ভয় মানি ॥ 

ক্রোধে অঙদ জাম্ববানের দিগে চাএ। 

ব্রর্ধ পাগল হইতে বুদ্ধি লোগু পায় ॥ 

ইন্থমান বহি বির নাহি জানিয়াছে খুড়া। 

নিরর্থক পাচাল পারিয়! মরিচ কেনরে বুড়া ॥ 

ইন্চমাঁন বলবান নিববল সমাই | 

নিমির্ঘ রহিছি মোরা দেসেকে চলিয়া জাই ॥ 
চল রে আমর! জাই রামকে কহিয়া। 

উদ্ধাড়িবেন সিতা খুড়। হনুমানকে লইয়া ॥ 

বুবীলান জানকি নাথ অঙ্গদের ক্রোধ। 

সকরূন বানি কিছু বলিল! প্রবোধ। 

শ্রীরাম বোলেন বাছা সোন রে অঙগদ। 

কুকার্য্ে করিছি আমি তোর পিতা বধ॥ 

প্রানের অধিক তোকে দেখী সেহী হতে 

মোর ইচ্ছ। নাহি তোঁকে সঙ্কটে পাঠাইতে ॥ 

শ্ররাম বোলেন বাছ। নুন যুবরাজ । 

নখছেদ হইলে কুঠারের কিবা কাজ ॥ 
কি কাজ অস্কুসে জদি হাতে ফল পাই। 
সেবক হইতে কাজ আপনে কেনে জাই ॥ 

ঘরের সেবক তোমার পবনকুমার। 

সেবক উন্নতি হৈলে মহিমা তোমার ॥ 

শের” 

অহন্থ1 পাসান হৈয়! ছিল দৈবদোসে। 

মুক্ত হইয়! গেল জার চরন পরসে॥ 

তুই জ। কামনা করিষ তর্ভ না জানিয়! । 

তেই বলি রামের চরন ভজ অভাগীয়। ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

তুই আমার বাক্য স্থন রে ভাড়আ গুরূ। 

তুই হইআছ মোর বাঁপের কি্তী কল্পতর ॥ 
অতএব কথক্কাল থাকিলে ভাল হয়। 

নহে পুনি এত কথা ভাল মু্ন্থে কয় ॥ 

জগ্ভাপীঅ বটি য়ামি গ্রভু রামের চরু। 

তথাপী বংসের রক্ষা! করি৷ জা তর॥ 

তবে জদি তুই মোরে কারষ প্রগাঁপি। 

তবে তুলি রাছারিব মোর বেটো পাপী ॥ 

সে জে ছুত ভূত নছো ঘর পোড়াইয়৷ জাব। 

বালির বেট! অঙ্গদ আমী ঘারের রক্ক খাব॥ 

আসিছি রামের আজ্ঞায় ভাল চাস ত ওঠ। 

লাথির চোটে ভাঙ্গীৰ তোর মাথার মকুট | 

তোরে এক লাথি মারি ফেলিব ভূমিত। 

কি করিতে পারে তোর পুত্র ইন্দ্রজীত । 

ভাই তোর কুষ্বকর্ন (বির করিয় লিখীস। 
রাম ধন্থুকে বান লইলে কি যে ত। দেখীস॥ 

এহি তোর গেনাপতি ফ্াছে লাখে লাখে। 

৯৬। রামায়ণ লঙ্কাকাগ্ড। 
অতিকায়ের যুদ্ধ। 

রচগ্িতা- কত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। 

আকার, ১৩৮৪২ ইঞ্চি। পনত্রসংখ্যা ১-১৬। 

প্রতি পৃষ্ঠার ৮ পডক্তি। লিপিকাল, সন 

১২৫৬ সাল। সম্পূর্ণ । 

৯৭। রামায়ণ--লঙ্কাকাণ্ড। 
অতিকায়ের পাল!। 

রচয়িতা-_ক্ৃতিবাস। 
উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৪ ৮৪২ ইঞ্চি। পন্রসংখ্যা ১-৪, 
৭৮, ১৫-১৯। প্রথম পাতাখানি পরবর্তী 
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যোজনা । পৃতি পৃষ্ঠার ৮ পঙ্.ক্তি। পুথির শেষ 
পৃষ্ঠার সন ১২৩৪ সাল লেখা মাছে । খগ্ডিত। 

মধ্য,__ 

চলিল চন্দ্রঙ্ত বির বুনে দিতে হানা । 

দেব দানব গন্ধর্্ব কাপীছে সর্ব জন। || 

সন্ন সামন্ত নয়। 'বর জুঝিবারে পড়ে। 
মা মন্দদরির তরে তথন মনে পড়ে ॥ 

সম্তাপিব ৰলি মা পার্ভ,ষ বিহানে। 

জুবিবার হুড়াছাড় তখন পড়ে মনে ।। 

অসভ্ভাষে জাই জী সংগ্রাম ভিতর । 

আহার পানি ছড়িবেন ম! কান্নীবেন বিশ্কর ! 

সর্ন সামন্ত বির থুইয়! ছুয়ারে। 
মা সম্ভানিতে গেল! ভিতর অস্তম্পুরে ॥ 

সোনার পাঁচর ঘর সোনার আওয়ারি। 

যনে্গার সং ব্রহন্দ্রের (ভিতর রান মন্দদরি॥ 

ভক্তাভাবে পুজে মহাদেব পার্বতি। 

গন্ধ চন্দন পুষ্প ভ্বতের জালে বাতি ॥ 

ডাহীনে বারি সব বামেতে ঝিয়ারি । 

দষ হাজার সতিন বেড়ি রান মন্দদরি |! 

নয় হাজার আছে মেঘনাদের প্রমান ! 

তিন লক্ষ অছে সন্ন সামস্তের রানি ॥ 

ইন্দ্রজত দেখিতে হইল স্ত্রি সভের মেল! . 

গগনমুগুলে জেন উদয় চন্ত্রকল1।! 

হেনকাে ইন্দ্রজিত দাও্ডায় মায়ের আগে! 

চরনের ধুলা লইয়! থুইল মাথার পাগে ॥ 
আন্তে বেস্তে মনাদরি ধরে পুত্রের হাথে! 

আপির্বাদ করি রানি চুন্ধু দিল মাথে ॥৷ 

অনেক তপ করিন্ু পুজিন্ন উমা মহেম্বরে। 

সেই তপের ফলে তোম! ধর্িনু উদরে ॥ 

তোন! পুত্র গ্রসবিয়া হৈন্থ মোক্ষ রানি ॥ 

চেড়ি হয়্যা খাটে দশ হাজার সতিনি ॥ 

বাপের ছলাল তুমি মায়ের পরান। 
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কাছ! জুক্তি যুনিয়! জূর্ধে কর্যাছ পয়াণ॥! 
রাক্ষস কটক বনে রাম মানুষ তপন্থি। 

জাহার বানে পড়িলে পুনু ফিরিয়া না আসি ॥ 

হেন রামের সনে বাপু করিতে চাহ রন । 

মানুষ নহে রামচন্দ্র আপনি নারায়ণ | 

পরদার মোহ! পাপ করে কোণ রাজ] । 

পরস্ত্রি হরে তোর পাপ নাহি করে লঙ্জ। |! 

কোটী কোটা দেবকন্তা তোর বাপের ঘরে । 

এত স্ত্রিথাকীতে তবু পরদার করে !। 
সিতাদেবি আনে রামের বুক উপাড়ি। 
সংসারের বানর লয় রাম সাজে ধাড়ি ॥ 

একেত্বর হনুমান সাগর হৈল পার। 

লঙ্কাপুরি পোড়াইয়া৷ করিল ছারখার || 

আছিল তো বিভিসন মন্ত্রনাসাগর। 

তারে লাথি মারিলেক সভার ভিতর ॥ 

পরজ্ত্রি আনে তাহার নাহি অভিমাঁন। 

এখন জুঝিতে কেন পাঠায় আর জন ॥ 

তোমা পুত্র রাখিব আমি কপাট দিয় ছুয়ারে। 

কি করিতে পারে রাম থাকীয় বাহীরে ॥ 

সোনার চাড়া ফিরাকু পড়,ক ঘোসন।। 
আজী হইতে জুর্দ নাহি জূর্ধ হইল মান! ॥ 
মন্দোদরি জত বলে বচন যুনি রোসে। 

মায়ের কথা যুনিয়া বির মেঘনাথ হাসে ॥ 

ব্রিভুবন পুজিত মাগে! হেন আমার বাপ। 

ইন্দ্র জম জিনিয়। বাপার ছৃজ্জয় প্রতাপ ॥ 

ভ্রিভুবন জিনিয়া জয় আমার বাপের তেজে। 

হেন বাপনিন্দা কর স্ত্রিসভার মাঝে ॥ 

ত্রিভৃবন জিনিয়া মাগে! ইন্দ্রের উন্ত্রীণি | 

সচি হইতে অনেক গুনে তুমি ঠাকুরাণি ॥ 
বাম। জাতি স্ত্রিতোমাঁর বাম! বচন। 

ল্বয়ামি নিন্দা] কর মাগে। কীসের কারণ ॥ 

সগর্গ মর্ত পাতালে আছেন ভত জন। 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

পরদার পাপ নাহি করে কোন জন ॥ 

ইন্দ্র যুরপতিরাজ সকল দেবের সার। 
অহল্য। গৌতমের স্ত্রিকে করে পরদার॥ 

. সবে বলে ইন্ত্ররাজ1 দেবের উত্তদ। 

জার পরদারে অহল্য। হইল পাসান ॥ 

পরদার করে চন্ত্র ব্রহস্পতির ঘরে। 

গুরুপত্বি পাইয়া চন্দ্র পরদাঁর করে ॥ 

সংসার আল করে চন্দ্র জগত উপরে। 

পর্দার পাপ তার কী করিতে পারে ॥ 

জগতের প্রানধন দেবতা পবন। 

বলে ধরি বানরিরে করিল গমন ॥ 

কোন দেবতার মা গো নহি অপরাদ | 

সবে মাত্র দেখ মোর বাপের অপরাদ ॥। 

দেবগন হয়্যা এত করে অবিচার । 

পরদারে পাপ নাহি পুরুসের অঙ্গতার ॥ 

মানুষ বেট। হয়যা সেই রণে বিপরিত । 

তার স্ত্রিআনির়াছে বাপা কোন অনুচিত ॥ 

রাক্ষদ কটক মারিয়৷ রাম কুলের হৈল ধৈরি 

ভাল করিল বাপা তার আনিলেক নারি ॥ 

অশ্লীর সেবা! করিব মাগে। এই হইল বেল!। 
তাহে জন্ভ করি মাতা নাম নিকুম্তিল! ॥ 

সাক্ষাত হইবে অন্নী মোর বিস্তমান। 

ইন্দ্রজীতের সমুখে অম্লী হইবে অধিষ্ঠান ॥ 
চারি হুয়ারে আছে রামের জত সেনাপতি । 

সকল টাক মারিব আমী আজীকার রাতি ॥ 

(পৃ ১৫।২-১৭।১) 

৯৮। রামায়ণ-_ লঙ্কাকাণ্ড। 
অতিকায়ের, পাল] । 

রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙলা তুলোট কাগজ । 

আকার ১৪৮৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২-৮। 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯:১০ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, 

সন :২৪১ সাল। থখণগ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, 

বাকুড়া । 

আরম্ভ, 

অতিক1 বলিছে বাঁপ কাঁখে তুমার ডর। 
হেটমাথে বসি কেন সিহাসনের উপর ॥ 

কত রাজা জিনিঞাছ দেব পুরন্দর। 

কাখে না জিনিঞাছ বাপ সংপার 'ভি[ত]র ॥ 

হাথে ধরিয়। পুত্রেরে বসাইল সিহাসনে। 

কোলে করিয! বলে রাজ মধুর বচনে ॥ 

লাবন বলে ওরে বাপু কাছে নাই ডর। 

নর বানরে বাপু অড়িল আ [থা]স্তর ॥ 

দসরথনন্দন মুনশ্ব ছুই বেট! । 
বাকল পরিধান রাম মাথায় ধরে জট ॥ 

বাকল পরিধান রাম মুর্তিমান তপন্থি। 
সঙ্গে করিয়া নঞা বুলে পরমরূপসি ॥ 
ত্রহ্থবনে দেখি নাই এমন সুন্দরি । 
সুপ্ননথার নাক কান কাটিল লক্ষন বির ॥ 
কোপে হরিয়া আনিলাম তাহার নারি । 

বানর সঙ্গে ভেদ করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি ॥ 
নিদ্রা না জায় সুগ্রিব বালি রাজার ডরে। 
বেলে মারিয় রাম সুগ্রিষে রাজা করে 
[বভিসন ভাই ছিল মস্তির অধিষ্টান। 
আমাকে ছাড়িয়া গেছে রঘুনাথের স্থান ॥ 
শস্তনা করিয়া করিল সাগর বঙ্গন। 
পার হঞ্চাা এল রাম জত বানরগন ॥ 
হাথে ধনুর্বান রাম মাথায় জটাধারি। 
বানর স্বহায় করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি ॥ 

জত জত বির গেল রন করিবারে। 

বাছড়িয়া কোন বির না রাইল ঘরে 
বিভীষণের উপদেশে হনুমীন্ কর্তৃক 

১৫৭ 

ব্রাহ্ষণবেশে অতিকায়ের নিকট হইতে অক্ষয় 

কবচ সংগ্রহের কথা আছে (পৃ ৬২-৭।২ )। 

৯৯। রামারণ- লঙ্কাকাণ্ড। 

তরণী সেনের যুদ্ধ পাল! | 

রচয়িতা--কত্তিবাস। উপকরণ, বাঙাল! 

তুলোট কাগজ । আকার, ১৩২ * ৪২ ইঞ্চি। 
পত্রসংখ্যা, ১-১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পড়ক্তি। 

লিপিকাল,.সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ; প্রথম 

পাতাথানি মন্ত পুথির | 

আরম্ভ, 
রামং লক্ষষণপূর্ঘজং ইত্যাদি 

বিশ টু পুজা করিছেন তরনি বশীয়া। 
দ্ধেন গতে আছেন মুনি আননিত হইয়| ॥ 
তুলশীর মাল! কণ্ঠে অতি যুদ্ধমতি । 
হেনকালে অতিকার 'আইলা শারথি ॥ 

শারথির মুখেতে যুনিলা বিবরন। 

পেয়েছে অতিক1 বির শ্রীরাম চরণ॥ 
অনেক করিয়া আমিহ আছিয়! তব রনে €)! 

শ্বরির তেজিব গিয়! শ্ীরামের বানে ॥ 

কিন্তু মোর মনেতে শন্গেহ বড় হয়। 

মোরে কেন দয়। করিবেন মহাশয় ॥ 

জম্মিলাঙ ঠবরিপক্ষ রাঁক্ষশের কুলে। 

মোর স্থান হব কেন চর (ন] কমলে ॥ 

জে হকু ভাগ্যেতে রূনে করিব গমন । 

এত বলি চলি গেল৷ ভেটিতে রাবন ॥ 

তনয়ের শোকে রাজ! পরে ভূমিতলে। 

মহাবির তরণী গেলেন হেন কালে ॥ 

জনকের জে ভাই রাষ্যোর গ্রধান। 

রাজ ব্যেবহারে তারে করিল। প্রনাম 

সোকাকুল রাজ। তারে নারিল চিনিতে। 
তরনি বিদায় মাগে-বাঞজার সাক্ষাতে ॥ 



১৫৮ 

তরনির বোল যুনি বলেন রাবন। 

ংশের তিলক থাক করিতে তর্পান ॥ 

এক সত পুত্র মৈল্য পোউত্ত বিসানয়। 

নর বানরের হাথে সব হইল ক্ষয় ॥ 

ভাত্রিপুত্র ্বধি মরিল1 সর্বজন । 

কুমি থাক আমি মৈলো করিতে তগ্নন ॥ 

বিসেসে বঝৈষ্টুব তুমি জানে সর্বজনে | 

”রকালে মুস্ত হব তোমার তগ্লনে॥ 

মধ্য), 

জুড়িআ জুগ]ুল পানি বাক্য যুন রঘুযুনি 
আমি দিন ঠিন কলাঙ্গার। 

জন্মিলাঙ রাক্ষসকুলে নিজ পূর্ব পাপফলে 

ন1 জানিলু মহিমা! তোমার ॥ 

তুমি র়নাথের গতি ক্রুপা কর রঘুপতি 
দেবাধুর নরে কিবা! জানে। 

কে জানে তোমার মন্দ তুমি ধর্ম তুমি কর্ম 
দয়া কর আপনার গুনে ॥ 

তুমি মিন রূপধরি উদ্ধারিলে বেদ চার 

ধরনি ধাঁরলে পীষ্টপর । 

দণ্ডেতে ধরিলে ক্ষিতি স্তত্বপরে ঠৈলে স্থিতি 

_ বিদিক্ল কস্যপ ছুরাচার ॥ 
ছলেতে বায়ন হআ৷ ধলিরে ছগিল গির 

ধরুনি ধরিলে হাথে হাথে. 

বলিরে ভগুনা! করি নিলে রসাতল পুরি 

ছআরি হইলে হরসিতে ॥ 

সাধিলে দেবের কাম ছল্সারূপী ভূগুরাম 

নিক্ষেত্তি করিলে মেদনি। 

বধিতে রাক্ষসগন রামক্ধপ নারায়ন 

আমি মুর্খ কি বলিতে জানি ॥ 

দুর কর অভিরোঁস ক্ষেমহ দাসের দোস 

স্বরন লইলু রাঙ্গা পায়। 

'দ্বিজ মধুকণ্ট ভনে 

বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথর বিবরণ 

বলিতে চক্ষেতে ধারা বয় অবাক হইআ রয় 

চাদমুখ ঘন ঘন চায় ॥ 

ভাল মন্দ নাইজানি নিজ গুনে রঘুমুনি 
রাখ বলি ছাড়েন নিশ্বাস । 

রাঘবের শ্রীচরণে 

বন্দিআ পণ্ডিত কিন্তিবাস ॥ (পৃ ৭1২-৮১) 

শেষ, 

তবে মুণ্ড লআ জায় বির হন্গুমান। 

তরনির যুণ্ড সদা জপে রাম নাম ॥ 

বুদবে ডাকিয়া শিব ধলেন বচন। 

তরনির মাথ! গোটা! আনহ এখন ॥ 

বুঝিন্ু বিধাতা মোরে প্রসন্ন হইল । 

পঞ্চমুখ ছিল বিধি ছয় মুখ দিল॥ 

হম্মমান ডাকি বলে সদাশিব ঠাঞ্জি। 

এথা মাথা রাখিতে প্রভুর আজ্ঞ। নাই ॥ 
এত বলি মুণ্ডগোটা ফেলে গঙ্গাজলে। 

গঙ্গাজলে পড়ি মাথা বাম র'ম বলে॥ 

মাথা রাখি হনুমান করিল! গমন। 

জথায় প্রারামচন্দ্র দিল1 ঘরসন || 

এখানে তরনি বির চড়ি দির্বব রথে। 

বৈকণ্টে চলিআ জার হাসিতে হাসিতে ॥ 

প্রভূ সম মুর্তি বির ধরি ততক্ষনে । 
দ্বিভূজ শ্তামল মুর্তি বনমাল! গলে ॥ 

আনন গ্রভূর পদ পাইল তরনি । 

এখানে বানর করে রাম জয় ধ্বনি ॥ 

ভগ্নহুত কহে (গিআ) রাবন গোচর। 

হত হইল! তরনি সেন যুনে লক্ষেন্বর ॥ 
অজ্ঞান হইয়া! রাজ! পড়িল। তখন। 

পুত্র গোউর্ত ভার্ত। নাই করিতে তগ্নন।॥ 

এতেক বলিআ! রাজ! ধরনি লোটাম্। 

হরি হরি বল সবে পাল! হৈল সায় ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

১০০। রামায়ণ--লক্কাকাণ্ড। 

তরনীসেন বধ। 

রচয়িতা-কুত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলো কাগঞজ। 

পত্রসংখ]|, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙক্তি। 

সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্ধমান । 

মধ্য,-_ | 

তরনি জননি আগে সম্রমে বিদায় মাগে 

স্থন মাতা করি নিবেদন। 

নিবেদন বির বলে অবশ্য জাইৰ বনে 

দেখিবারে রাজিবলোচন।। 

তব গর্ডে জন্ম লয় কেবল জন্তন। (দয় 

ভ্থুঝিবারে করিলাম গমন । 

অভাগার ভাগ জত ছুত্ঘ পাই তত তত 
ক্ষেমা কর করি নিবেদন ॥ 

গঞ্যেতে ধারন কৈলে প্রসববেদন! পাইলে 

পরিস নারিলে বারে বারে। 

করাইলে স্থন পান পড়াইলে দিব্য গ্রান 

আমি জাই ছাড়িক্স! তোমারে ॥ 

জদি তব আজ্ঞ। পাই রাম দরসনে জাই 

মোনে [ মোর আছে ] বড় সাধ। 

চরন কোমলে কই তনএর জজ্ঞ নই 
কেবল করিলাম তোমায় বধ॥ 

এই বড় অভিলাস হইব তোমার দা 

জর্দি আজ্ঞা করহ আমাকে ।১ 

' তুমি গো পরমণ্ডরু গর্তধারি কল্পতরু 

আমি জাই করিবারে রন। 

বিরের বচন স্থুনি কছেন বিনক্স বানি 

স্থুন স্থন আমার বচন ॥। 

পিস এপ শাল 
পপ শিপ পপ এ শা পিপিপি ৬ ২ ক 

১; মেলকটি নাই 

১৯ পপ শী সী পিসি ৮ শি সী পাপ পপ 

১৫৯ 

সদা তুমি সাবধান আছএ পরম জ্ঞান 

- পাবে পুন রাম: দরসন.। 

নরকে.উদ্ধার করে পুত্র বাঁল তাহারে 

সুন মাতা কহি তব পায় ॥ 

স্থনিঞ পুত্রের কথা মোনেতে পাইল বেথ! 

নাচারি রচিল কিত্তিবাস।॥ 

( পৃ* ৩১-২) 

শেষ,” 

ভগ্রপাইক কহে গিয়া রাবন গোচর। 

তরনি পড়িল বান্রা স্থন লক্ষেশ্বর ॥ 

স্ুনিআ৷ রাবন রাজা ছারেন নিশ্বাস। 

তরনির:পাল! সায় গাইল কিত্তিবাস।। 

২। ইহার পর ৯৯ সংখ্যক পুধিতে এইরূপ 
আছে, - 

হৃদ মাতা কহি তব ঠাঞ্ি। 

ন৷ কহ এমোন কথা সম্ভ মোর মাত। পীতা 

উদ্ধার করিতে কিছু নাই। 

হনিঞ। পুত্রের কথা রানি করে হেট মাথ! 

অবিরত ছাড়েন নিম্মাস। 

[দ্বজ মধুকণ্টে ভনে রা 

বন্দিঅ। পঙ্ডিত বির্ভিবাস॥ 





ত্রিংশ বাধিক প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
১২ই আবগ ১৩৩০, ২৮এ জুলাই ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ন ৬টা 

আলোচ্য বিষয়-- 

বৈষব-কাব্যের আলোচনা” বিষয়ে বকৃত!॥ বক্তা- শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত । 

এই দিন উপযুক্ত-দংখ্যক সদন্তের উপস্থিতি না হওয়ায়, সভার অধিবেশন হয় ন/ই। 

প্রীকিরণচন্্র দত্ত : গ্রীহরগ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। নভাঁপতি। 

৬।৬।৩০ 

স্থগিত প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
১৬ই শ্রাবণ ১৩৩০, ১লা আগষ্ট ১৯২৩, বুধবার, সন্ধা ৭টা 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল্__-দতাপতি 

আলোচ্য বিষয়-- 

'বৈষব-কাব্যের আলোচনা” বিষয়ে বক্তৃতা (প্রথমাংশ)। বক্ত- শ্রীযুক্ত নগেন্নাথ গুপ্। 

র্বন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল্ মহাঁশয় সভাপতির 
আন গ্রহণ করিলেন । ২... 

মতাপতি মহাশয়ের আহ্বানে “বিস্তাপতি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেশ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 
'বৈষব-কাব্যের আলোচনা" বিষয়ে বন্ৃত। করিলেন । এই বক্তৃতায় তিনি চণ্ীদাস, মিথিলার 
জানদস প্রভৃতি প্রাচীন পদকর্তৃগণের পদের আলোচনা! করিলেন। 

বন্ত। ও মভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভার কার্ধ্য শেষ হয়। 

প্রীকিরণচন্্র দত্ত :  স্্ীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক সতাপতি। 

৬৬৩৪ 



দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 
১৯এ আবণ ১৩৩০, ৪ঠ1 আগষ্ট ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ ৬।০টা 

্তীযুক্ত হারেন্দ্নাথ দত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্__সভাপতি 

অ।লোচ্য বিষয়-_ 

বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা! ( শেষাংশ )। বক্তা শ্রীযুক্ত নগেজন|থ গুপ্ত। 

সব্বমন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্ নাথ দন্ত বেদোন্তরত্ব এম এ, বি এল্ মহ/শ সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভপতি মহাশয়ের আহ্ব।নে 'বিষ্ভাপতি'-সম্পা্দক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 

(বৈষ্ণব-কাব্যের অ|লোচনা” বিষয়ের শেষাংশ বক্তৃতা করিলেন। অদ্যকাঁর বক্তৃতায় 

তিনি প্রথম বক্তৃতার গ্ঘ/য় চণ্ডীদ[স,। মিথিলার গোবিনাদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর 

প্রভৃতি এবং চৈতন্তের আবির্ভাব, মুমলমান বৈষ্ণব-কধি, ভণিতাশুন্ঠ পদ, ঝাল্য'লীলার পদ 

প্রভৃতি বিষয়ে আলোচন। করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঞ্জোপ।ধ্য|য় বি ই মহাশয় গ্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে 

ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রাচীন কবিগণের ভাষাগত ঝ। শব্বগত বৈ.এষ্টা তিনি যেরূপ নিপুণভাবে 
দেখাইয়াছেন, সেইরূপ ভাবগত বৈশিষ্ট্যও যদি সেই ভাবে বুঝাইব।র চেষ্টা করেন, তাহ| হইলে 
বঙ্গভাষার বিশেষ উপকার হয়| 

জনৈক ছাত্র বপিলেন যে, বৈষ্বসাভিতো ৩৪ জন গোবিনদাসের পরিচয় পাওয়। যায়। 

যিনি রামচন্দ্র সেনের পুত্র গোবিন্দ সেন, তাভাকে অন্যান্য গোবিন্দদ(স হইতে কি ভাবে পৃথক্ 

করা যাইবে? এই গেবিন্দ সেন৪ মিথিলার বন শব্দ ব্যবহ!র করিয়াছেন এবং ভাবের ভিতরে? 

মিথিলার গোবিন্দদাসের ভাবের সহিত সামগ্রস্ত আছে। 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্তাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদানও বিষ্ভাপতির সমসাময়িক 
ছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও অন্যকার আলোচ্য পদাবলীর 
চণ্তীদাস এক ব্যক্তি নহে। 

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতি 
পরস্পরের সহিত দেখা হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আলোচনা আবঠক ; বোধ হয়, দেখ! হইলেও 

হইতে পারে। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু বলিয়ছেন, চণ্ডীদান ছুইজন ছিলেন। এক, কি ছইজন 
ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিধা রহিয়। গেল। তিনি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাহির করিতে প্রায়।স 

পাইলে সুখের বিষয় হয়। জ্ঞানদাস এত ভাল লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহার ভিতরেও আবার 

এতটা হেঁয়ালি ভাবেরও যে লিখিয়াছেন, তাহা! তাহ।র জানা ছিল না। বক্ত। মহাশয় রায়- 

শেখরের বেশ অনুরাগী, তাহাকে তিনি বেশ উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে 



২য় বিশেষ ] : _ কার্য্য-বিবরণ ' ১৫ 

শরীরের “বাল্য-লীল1” বণিত আছে, তাহ! বক্তার মতে যে একেবারে কাল্পনিক, তাহা নহে । 

কারণ, এই সকল প্রসঙ্গ ভাগবতে ও প।ওরা যায় । মেনক! প্রত্ৃতির ভিতরেও বাৎসলাযভাব ছিল 
কি না, তাহা, তিনি আশ! করেন, বক্ত। মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। তিনি আরও 

বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় যদি অগ্যকার বণিত কবিগণের বিষয়ে এক একটি করিয়। পৃথক্ 

পৃথক্ ভাবে লিখিতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাহার নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। 
তৎপরে, তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। 

সভাপতি মহাঁশয়কে ও বক্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুকে ধন্বাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়। 

শ্রীকিরণচন্ত্র দু প্রীহরপ্রসাদ শান্সী 
সহকারী সম্পাদক | | সভাপতি । 

৬৬৩০ 

তৃতীয় বিশেব অধিবেশন 
২৯এ ভাদ্র ১৩৩০, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা 

শ্ীধুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী গ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্-__সভাপতি 

আলোচ্য বিষয়_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিআই ই, এম্ এ 

মহাশয়-লিখিত “বিদ্যা পতি” নামক প্রবন্ধ-পাঠ। 

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ 'এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সতাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন। 

প্রবন্ধ-লেখক ম্হ।মহোপাধ্য।য় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে 
সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 

“বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । নিয়ে প্রবন্ধের সারমন্ন প্রদত্ত হইল । 

বিদ্যাপতি একজন কবি, পণ্ডিত, রাজকর্মচারী, সেনাপতি ও নানা গ্রন্থের 
রচয়িতা ছিলেন । তাহাকে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব এবং সহ্জিয়ারা সহজিয়া-মত।বলম্বী বলিয়া জানিলেও 

তিনি যথার্থ ভারতবর্ষের ও বিশেষভাবে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণের স্তাঁয় স্মার্ভ ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, 
এবং গঙ্গার প্রতি তাহার অচল! ভক্তি ছিল। স্থতি ও পুরণশান্ত্রে তাচার প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য ছিল ও তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্থৃতিসন্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 

ইহা ভিন্ন ভূ-পরিক্রমা (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ), পুরুষ-পরীক্ষা, লিখনাবলী প্রস্ৃতি আরও নানা- 
বিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচন। করেন। তাৎকালিক মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বন্তপ্রায় 

হিন্দু-সমাঁজের পুনর্গঠন বিষয়ে তিনি একজন অগ্রগণ্য নেতার কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
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বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই 

রাজকর্মাচারী, মন্ত্রী এবং প্রামাণ্য গ্রন্থকার ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ১৭৯ 

বংসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলেন যে, তিনি ১০৭ বদর জীবিত 
ছিলেন। বিষ্তাপতির পদ্দে লখিমাদদেবীর ভণিত দেখিয়া সহজিয়ারা তাঁহাকে সহজ- 
মতআবলম্বী বলিয়! স্থিয়.করে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাহার পদে আরও 

ক্সনেক বড় বড় রাজ! ও রাণী এবং ব্রিছুত অঞ্চলের অনেক বড় বড় রাজকর্মচারীর 
পাঁরবারের ভণিত্ত আছে। তিনি & সক ব্যক্তিদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া যে যে 
গান রচনা! করিতেন, সেই সেই গানে তাহাদের নাম ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। 
উহাকে প্রীয়ই ফরমাইস-মাফিক কবিত। লিখিতে হইত। ইহার পর বিষ্তাপতির 
পদ-সন্ধন্ধে নানাবিধ আলে|চন! *করিয়া, প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশয় বলেন যে, বিস্তাপতি 
বৈষব ছিলেন না এবং তিনি কীর্তন হিসাবেও পদ-রচনা করেন নাই। তিনি শিব ও 

গঙ্গার জন্য যেরূপ পদ লিখিয়াছেন, রাঁধাকৃষের পদণ্ড সেই ভাবেই লিখিয়াছেন; সেহ 

পদ কীর্ভুনিম্বারা তাহাদের কীর্ভনে যোগ করিয়।ছে মাত্র। ইহ! ছাড়। বিগ্ভাপতির অনেক 

ফরমাইসি পদ আছে, তাহাও রাধাকৃষেের পদ বলিয়। চলিয়া গিয়াছে । 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ'লেখক মহাঁশয়কে তহ|র প্রবন্ধের 

জন্ত স্বখ্যাতি করিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধে আজ অনেক নৃতন কথা জানিতে পারা 
গেল। কিন্তু তাহার একটি বিষয়ে সন্দেহ রহিয়। গেল। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাঁশয় বলিয়াছেন 
যে, বিষ্তাপতি ফরমাইসি পদ রচনা করিতেন। কিন্তু তাহার পদে যেরূপ প্রাণের 

পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সেগুলি যে অন্তের ফরমাইস-মাফিক্ রচিত হইতে পারে, 
তাহা বুঝিতে ও বিশ্বাস করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব 

বিগ্ভাপতির পদ্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং একাল পর্য্যন্ত সকলেই তীহার গানে মুগ্ধ । 

বিদ্যাপতি স্থার্ড পণ্ডিত ছিলেন এবং অন্যান্ত বিষয়ে খ্যাঁতিলাভ- করিলেও তাহার 'পদই 
তাহাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছে, ইহাই যেন বোধ হয়। যাহা হউক, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীধুক্ত 
শাস্ত্রী মহাঁশয় আজ উপস্থিত থাঁকিলে তাহার শিষ্কের মত আজ,তীহার সন্দেহ গুলির তিনি ভঞ্জন 

করিয়া লইতেন। ্ত্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, বৈষবের! বেদ মাঁনিতেন, 
কিন্তু পড়িতেন না। এ কথাটিও যেন ভাল লাগিতেছে না। এই বলিয়া তিনি 
পুনরায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্ঠবাদ দিলেন। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল। 

প্রীকিরণচন্দ্র দত্ত : শ্ীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

৬1৬।৩০ 



প্রথম মাসিক অধিবেশন 
৩৪এ ভাদ্র ১৩৩০, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩, রবিবার, অপরাস্ু ৬ট৷ 

অধ্যাপক স্্রীক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ-_সভাপতি 
আলোচ/ বিষয়-_ 

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদশ্ত-নির্বাচন । 

৩। পুস্তকোপহার-দাভগণকে ক্ৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪ পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন 

পুৃথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধপাঠ--(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

এম্ এ, ডি লিটু মহাশয়-লিখিত “প্রাচীন বাঙ্গালা 'আছঠ, আউট' ও সার্ধ-সংখ্যা-বাচক 
শব্দাবলী” এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রকৃষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত 
"পদ-সাহিত্য ও গোবিন্দদাসের পর্দের ভাষা” । ৬) বিবিধ। | 

_ আ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিগ্াভৃষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ মহাশয়ের 

সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্জীনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় কর্তৃক গত ২৯শ বাঁধষিক অধিবেশনের কার্ধা- 
বিবরণ পঠিত হইল এবং তাহা গৃহীত হইল । রর 

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমথিত হইলে পর, পরিষদের 
সাধারণ-সদস্ত-নির্বাচিত হইলেন । 

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদ্াতুগগকে কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন কর! হইল। 

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদ্দের পুথিশালায় রক্ষিত 

প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ-পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল। 
৫। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট মহাশয় তাহার 

“প্রাচীন বাঙ্গালা 'আহুঠ' 'আউট' এবং সার্ঘ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিধদ্বরভ, শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক 
মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন এবং -প্রবন্ধোল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করিলেন। (এই 
প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা ৩*শ।৩য় সংখ্য।য় প্রকাশিত হইয়াছে )। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন 
বাবু বলিলেন যে, “আউট হাত শবের বুাৎপত্তি সন্বন্ধে তাহার ভ্রম তিনি সাননে স্বীকার 
করিতেছেন। ম্ুুকুর মহম্মদের গোপীচানের সঙ্ন্যাসে 'আউট হাতে' অর্থ--৩॥ হাত। 

জীযুক্ত অসূলযচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, “আহঠ” শের অন্য রূপ *ওট”। 
আগ্লাজী কাশীনাখের-রচিত. 119190171 019171791এ ইহার উদ্দাহরণ এইরূপ পাওয়! যায়, 

“সাঠ উট দাহোত্রী দৌন, অর্থাৎ *৬০+৩২-*২১০৮। এইরূপ অন্তান্ত ভাষাতেও “আহ্ঠ” 
শবের রূপান্তর পাওয়৷ যায়; তিনি সেগুলিরও কিছু কিছু উদাহরণ দিলেন। 
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(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্রু্ণ মুখোঁপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাহার “পদ-সাহিত্য 

3 গোবিন্দদ।সের পদের ভাষা” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে, প্রাচীন 

পদাবলা-সাহিত্যে জয়দেব, বিদা।পতি ও চগ্ীদাসের পদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়৷ 

লেখক মহাশয় বলেন যে, প্রাকৃত ভাষায় রচিত. পদ-গীতিই বাঞ্গালা পদের আদিম যুগ ও 

উৎপতিস্থল। জয়দেবের গীতগোবিন্দও প্রাকৃত পদের অনুসরণে অথব! হয় ত প্রাকৃত 

ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতি পরিবন্তিত হইয়াছে । ইহার পর, চৈতন্তদেবের 

পরবত্তী পদকর্তাদ্দের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া গোবিন্দদাসের পদের ভাষা বিশেষভাবে 

অ/লোচন।পুর্বক লেখক বলিয়াছেন যে, গোবিন্দদীস৪ও তাহার পদাবলীতে পূর্বোক্ত 
প্রাক্কত প্রভাবই অক্ষপ্র রাখিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাপতির বিশেষ অনুরক্ত ও ভক্ত 

ছিলেন বলিয় বিদ্যাপতিরও কিছু ভ।ব ৪ ভাষা তঁ।হার পদাবলীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । 

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
প্রবন্ব-ল্খেক মহাশয়কে ধন্ঠটবাদ দিলেন এবং বলিলেন “আমি প্রবন্ধটী মনোযোগ 

দিয়া শুনিলাম, কিন্ত মূল আলোচা বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত একমত হইতে 

পারিতেছি ন|। প্রবন্ধ-লেখক থে বিষয়ের অবতারণ। করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ 

আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির যুগ হইতে আরন্ত করিয়! গ্রীষ্ীয় 

সপ্তদশ শতকের প্রারস্ত পর্যন্ত, প্রায় ৬৭ শত বৎসরের ভাষার ইতিহাস লইয়। বিচার 

করিতে হয়। প্রবন্ধ-লেখক প্রাকৃত প্রভাব, “প্রাকৃত ধারা" প্রভৃতি বিষয়ের আলোচিন! 

করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, পপ্রাকৃত'-অর্থে আমরা কি বুঝি, সে বিষয়ে 

আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা কর্তব্য। মোটামুটা, বুদ্ধদেবের সময়ে আদি-যুগের 

আ.ধ্যভাষা, ব! ছান্দস, বা “সংস্কৃত' হইতে প্রাকৃত-ভাষার পার্থক্য লোৌকের চোখে ঠেকিতে 

থকে ; অন্ততঃ পুর্ব-ভারতে । বৃদ্ধদেবের সময় আম্গুমানিক ৫০৭ শ্রীষ্টপূর্ববাব । তাহার 

পূর্বের প্রাকৃতের উদ্ভব (অন্ততঃ পুর্ব-ভারতে )। মোটামুটা, গ্ীষ্টপুর্ব ৬০০ হইতে খ্রীষ্টায 
১০০০ পর্য্যন্ত ষোলশ' বছর ধরিয়া প্রাকৃত যুগ। শ্বীষ্টীয় ১০০০ সালের পরে আধুনিক 

ভাষার উদ্তব। এই ষোল শত বৎসর ধরিয়া আধ্যভাষার প্রগতির ইতিহাসকে চারিটা ভাগে 
বিভক্ত করা যায়; [১ ] আদিম যুগের প্রাক্কৃত--যাহার নিদর্শন অশোক অন্থুশাসনের ভাষায়, 
ও পালিতে পাওয়। যায়; দেশভেদে ইহ।র রূপ--উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, প্রাচ্য, দাক্ষিণ|ত্য ; [২] 

সন্ধি-যুগের প্রাক্কৃত-্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অনুশাসনাবলীতে ইহার নিদর্শন পাই ; | ৩ ] মধ্য-যুগের 

প্রাকৃত-সংস্কত নাটকে, জৈন গ্রন্থে যে প্রাকৃত পাই; দেশভেদে ইহার রূপ শৌরসেনী, 

মাগধা, অর্ধমাগধী, মহা রাষ্্ী, পৈশাচী প্রত্ৃতি ; [৪ ] এবং অন্ত্য-যুগের প্রাকৃত বা 'অপত্রংশ”, যাই! 
হইতে আধুনিক আর্ধ্যভাষাগুলির উত্তব। দেশভেদে নানীপ্রকার “অপত্রংশ', যেমন শৌরসেনী 
অপত্রংশ, যাহ! হইতে হিন্দীর উৎপত্তি; মাগধী অপত্রংশ, যাহা হইতে বাঙলা উ$ূত হয়। 

চ্য্যাপদের ভাষায় বাঙ্গালার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। এই ভাষা আর 'প্রার্কত' 
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নহে, ইহাতে প্রারুতের দ্বিরবস্থিত ব্যঞ্জনগুলিকে ভাঙ্গিয়া এক করিয়া দেওয়া ভইয়াছে। 
যেমন কর্ম ১ কম্ম ১ কাম) এই বিশেষত্ব আধুনিক আ্যভ।াষ।র, প্রাকৃতের নহে । গ্রীীয় 
১১০০ স|লের পূর্বেই বাঙ্গ!লা ভাষা বিশিষ্ট কপ পাইয়াছে, ইহা চরধ্যাপদ হইতে বুঝা যায়। 
চালুকার|জ তৃতীয় সোমেশ্বর প্রণীত “অভিলা যার্থচিন্থামণি, গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ে প্রমাণ 
পাওয়া যায়) এ বইত্রীষ্টায় ১১২৯ সালে লেখা । 

“যখন প্রথম বাঙলা ভাষা সাভিত্যে বাবহ্ৃত হইত্েছিল, তখন শৌরসেনী অপতভ্রংশের রেওয়াজ 

বাঙ্গাণায় ছিল, বাঙ্গালাদেশের কৰি কান্ধু সর প্রভৃতি মাতৃভ।ষ| বাঙ্গালায় চর্য)| লিখিয়।ছেন, 

'অবার পশ্চিম। শৌরসেনা-অপভ্রুংশেও পদ ও দোহা লিখিয়ছেন। শৌরমেনী অপভ্রংণ, 

কৃত 9 আধুনিক ভাষার সন্গিগণে ; সাহিতোর ভাষ। ভিসাবে সমগ্র আধ্য-ভ।রতে 

বাবজত »ইত। ইহার কিছু কিছু প্রভাব বাঙ্গলায়ও আসিঘা গিরাছে। শৌরসেনী 

মপলংশের এক অপেক্ষাককত আধুনিক রূপ হইতেছে শৌরসেনী-অপত্রষ্ট ব| “অবঙ্টঠ' 
নামণুত ভাষ।; পরে ইহা হইতে রজভাথ।হিন্দীর উৎপত্তি। “প্রাকত-পৈগল' গ্রস্থ, য|হা 

নী ঢতুদ্দণ শতকের ণেষের দিকে, চিতোরের রাজ! হামীরের পরে গ্রথিত হয়, তাহাতে 

অনহটঠের ব| প্রাচীন হিন্দীর কবিতার সংগ্রহ গাছে। প্পাকৃত পৈঙ্গল'এর ভাষাকে (ছুই 

একটী কবিতার ভাষা ছাড়া ) ঠিক প্রাকৃত বলা চলে না। 

এগ্র/চীন যুগের ভ।ষায় তব শব্দের আধিক্য বেশী ছিল। পরে বনু তদ্থব পদ সংস্কৃত তত্সম 

কক বিতাড়িত হয়। প্রাচীন কোনও বইয়ে তগ্ভব পদের বাহুলা দেখিয়া তাহাকে প্র।কৃত' 
বলির] ছ|ড়িয়। দিলে চলিবে না । তাহার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়৷ দেখিতে হইবে। 

“আধুনিক ভঘ[ গুলির উত্তবের পরেও, শৌরসেনী অপত্রংশে (বা অবহটুঠে ) কবিতা লেখ! 
১শিত। কতকট! সাহিত্যিকদের হিন্দীর মত, বা রাষ্ট্রভাষার মত। বাঙ্গালী জয়দেব খুব 

নম্ভুব এই পশ্চিন। 'অপত্রথশেই তাহার গীতগোবিন্দের ২৪টা গান বা পদ রচনা করেন, পরে 

তাঁহাকে সংস্কৃত করিয়া লওয়া হয়; এ সম্বন্ধে স্বপক্ষে কিছু যুক্তি দেওয়!যায়। বিগ্ভাপতি 
শি শাতৃভাষ। মৈথিলে তাহার অমূল্য পদরাজি লেখেন, আবার তিনি পশ্চিমা ভাষ! অবহটুঠেও 
কাবতা এবং কাব্যও লেখেন । 

“বিষ্ঠ।পতির মৈথিল ভাষায় রচিত গন বাঙ্গালায় আইসে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত 

বসলায়মিথিলায় বেশ যেগ ছিল। বাঙ্গ'লী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। 

মৈথিল গান ঝ|ঙ্কালীদের ভাল লাগায়, তাহারা উহা গাইতেন । কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ চ্চা 

করিয় এ গানগুলির ভাষা সমন্ধে অবহিত হইবার কাহারও আবগ্তকত। ছিল না । ফলে, বাঁজ|লীর 
মুখে অল্পকালের মধ্যে মৈথিলের বিশুদ্ধি রহিল না; মৈথিলে বাঙ্গালায় সংমিশ্রণ ঘটিল, এবং 
এই মিশ্র ভাষায় ছুই চারিটী অবহট্ঠ ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপ আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যা- 
পতির পদ্দের যে রূপ দীড়াইল, তাহা! না মৈথিল, না বাঙ্গালা । যোঁড়শ শতকে বৈষ্ণব প্রভাবে 
যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া! গেল, তখন বাঙ্গালাদেশে লোকের কাছে এই মিশ্র 
ভাষার একটা নামকরণ হইল; ব্রজমগুলীতে শ্রীকুষ্জের লীলা! লইয়া এই পদ; এই জন্য ইহার 
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নাম হইল 'ব্রজবুলী' । তখন কেহ ইহার মৈথিল মসুলের খোজ করেন নাই। পশ্চিম।-হিন্দীর 
রূপভেদ ও মথুরা-আগর! অঞ্চলে প্রচলিত 'ব্রজভাখা' হইতে এই 'ব্রজবুলী”, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন । 

'ব্রজবুলী' হিন্দী নয়, 'ব্রজভাখা"ই হিন্দী; 'ক্রজবুলী' প্রারুত প্রভাবে জাত বাঙ্জালার রূপ-ভেদ 
নয়, ইহা মৈথিলি-বাঙ্গালায় মিশাইয়৷ এক অতি সুমধুর সৃষ্ট, কৃত্রিম ভাষা । ছুই-একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক £-- ৃ 

“বাঙ্গাল 'আমি দেখিলাঁম', বা 'দেখিলুম,_ লু, - নু" (-“দেখ' +ইল' + আম”, ব| 

নউম্, উ' )) মৈথিল “হম দেখলছু”, বা প্রাচীন কবিতার ভাষায়, "হম পেখলছু', পেখলু” 

(দেখ ব! “পেখ' + অল' +অন্থা” )১ রুজবুলীতে, 'হম পেখন্' (৮ "দেখি" +"পেখলুঁ, ছুইয়ের 

মিশ্রণে ) কিন্তু ব্রজভাখা বা পশ্চিমা-হিন্দীতে, “মৈ' দেখ য়ৌ', হিন্দী ঝা হিন্দস্থানী বা উদূতে 
মৈনে দেখা" ; পশ্চম। অপভ্রংশে মই দেখিঅউ', মাগধী অপত্রংশে *'মই দেকৃখিল্ল | 

“তন্্রপ বাঙ্ষালা--'আমি চলিলু' চলিন্ু, গেলু' গেন্নু ; মৈথিলী--হম চললহ', গেলন্ু” ; 

ব্রজবুলী--হম চলন্ু, চললু', গেলু” | কিন্ত ব্রজভাষা-_হৌ চল্য়ৌ, গয়ৌ", হিন্দস্থানী বা হিন্দী 
“মৈ' চলা, গয়া' ) পশ্চিম! ( শৌরসেনী ) অপত্রংশে__-ইউ চলিঅউ, চলিউ, গঅউ, গউ' ; মাঁগধী 

অপত্রংশে-_*'ইউ চলিল্ল, গইস্প | 

ক্কচিৎ পশ্চিমাহিন্দীর প্রভাবও ব্রজবুলীতে আসিয়া গিয়াছে । ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা- 
মৈথিলের উপর পশ্চিমা-হিন্দীর উৎপত্তি স্থল পশ্চিমা অপত্রধশের প্রভাবের মত। যেমন, 
ব্রজবুলী 'সে। চলি গে -“সে চলিয়া গেল", মৈথিলীতে হইবে “সে চলি গেল", কিন্ত ব্রজভাখায় 
“সো বা সু চলি গয়ৌ'; শৌরসেনী অপত্রংশে “সো, স্থ চলি গঅউ, গউ', কিন্তু মাগধী অপতভ্রংশে 

*সে, সি, চলিঅ, চলী, চলিয়। গইল” | 

“ভাষার রূপের বিষ্লেষ করিলে দেখ। যাইবে যে, 'ব্রজবুলী” মৈথিল ও বাঙ্গলার মিশ্রণে 
ষোড়শ শতকে উদ্ভৃত। বহু বাঙ্গালী পদকর্ত॥ বিদ্যাপতির গানের বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত বিকৃত 

ভাষাকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করায়, ইহা! একটা কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষা! হিসাবে 

দাড়াইয়। গেল। আসাম ও উড়িয্য।য়ও এই মিশ্র কৃত্রিম ব্রজভাষ! ব্যবহৃত হইত । 
বিদ্যাপতির ভাষার আলোচনা! সম্বন্ধে অন্তান্ত আলেচিকদের মধ্যে স্তর শ্রীযুক্ত জর্জ 

আব্রাহীম গ্রিয়াসন ও শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রবন্ধকার করিয়াছেন। 
বিদ্যাপতির সম্বন্ধে সর্ব-শেষ অনুসন্ধান পৃজনীয় শ্রীযুক্ত হরগ্রস।দ শাস্ত্রী মহাশয় করিয়াছেন-_ 
বিদ্যাপতির 'কীষ্তিলতা' কাব্য আলোচন! ব্যপদেশে । ইহাতে বিদ্যাপতির তারিখ নির্ধারিত 
হইয়াছে। বিদ্যাপতি ব! ব্রজবুলীর আলোচনায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ধ আলোচনার উল্লেখ 
করিতেই হইবে ।» 

জীযুক্ত বদস্তরঞ্জন রায় বিদ্বপল্পভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। 
তৎপরে সভাভঙ্গ হয়। 

প্রীকিরণচন্দ্র দত্ত জ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
1৬৩, 
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| ক-_পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিক। 

প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক-শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সবস্ত-_ 
শ্রীযুক্ত আস্ততোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রঃ-শ্তীযুক্ত রামকমল সিংহ 

সঃ- প্রীযুক্ত সতীশ্রাসেবক নন্দী, সদঃ- শ্রীযুক্ত সখেন্দুবিকাশ রায়, সম্পাদক-_বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ, টট্টগ্রাম-শাখা, চট্টগ্রাম; শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ বীডন রো) শ্রীযুক্ত 

সরেন্্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫ আপার সাকুলার রোড; জীযুক্ত চুণীলাল মিত্র, ১৮ 

ফড়িয়াপুকুর ইট । প্রঃ- শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঃ জীযুক্ত নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
সদঃ ল্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, ২১ পাথুরিয়াথাটা ১ম লেন? শ্রীযুক্ত জ্াানেক্রনাথ 

চক্রবর্তী, “বাঁসন্তী-কার্ধ্যালয়”, ১৪ জগন্নাথ দত্ত ইট; শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদাস্ত-বাগীশ, 
১১ গুলু ওন্তাগর লেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ, ২৯এ কালীপ্রসাদ দত্ত স্ত্রী, হাটখোলা! । 

প্রঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সঃ-্রীযুক্ত র/মকমল সিংহ, সদঃ_শ্রীযুক্ত নগেন্্ন/থ 

মুখোপাধ্যায়, ৮ ছিদাম মুদির গলি। প্রঃশ্রীযুক্ত মাপনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ_-এ, 

সদ:- শ্রীযুক্ত অনাধবন্ধু সরকার, ৬৭ বদরীদাস টেম্পল স্বীট ) প্রঃ- শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারি- 
লাল চৌধুরী, সঃশ্ভীযুক্ত নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সদঃ_ শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী 
এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, মালদহ, প্রঃ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ, সঃ_-এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত - 

নিতাইচরণ লাহা, ৫৬ স্ুকিয়া গ্রীট; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র লাহা, ৫৬ স্থৃকিয়া কীট; শ্রীযুক্ত 
প্রফুল্নকুমার দাশ গুপ্ত এম এ, বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুলের শিক্ষক, রাধ(নুগর, বর্ধমান । প্রঃ 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র বন্ু এম্ এ, সঃ শ্রীযুক্ত বসম্তরঞন রায় বিদদ্বল্লত, সদঃ- শ্রীযুক্ত বিভৃতিভূষণ 

বন্যোপাধ্যায় বি এ, ৪১ মৃজাপুর হ্রীট। গ্রঃ_ শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রকুমার ভড়, সঃ-_এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত 
শভভুনাথ মিশ্র, চীফ ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, ৩ কয়লাঘাট ই্রীট। প্রঃ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ__এ, 

সদঃ_ মৌলবী মহম্মদ মোজান্মেল হক বি এ, ৪০ মেব্ুয়াবাজার্, স্্ীট । প্রঃ-_ভ্ীযুক্ত প্রমথনাথ 

চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, সঃ শ্রীযুক্ত .স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সদঃ- শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার 
রায়, ৩৪ থিয়েটার রোড। প্রঃ--্ীযুক্ত ডাঃ বেণীমাধব বড়,য়। এম এ, ডি লিটু, সঃ--এ, 
সদঃ-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মৈত্র এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । প্রঃ- প্রযুক্ত 

অসুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ- এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত গ্রীনীব ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া । জ্ীযুক্ত ভব- 
বিভূতি ভট্টাচাধ্য এম এ, ভাটপাড়া। প্র*-্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ--&, সদঃ-_ 
জীযুক্ত নেহময় দত্ত ডি এসসি (লগ্ন), প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক । গ্রঃ-্ীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিদ্যাভূষণ, সঃ--এঁ, সদঃ--্ট্ীযুক্ত অধরচজ্জ লম্কর, যাঁদবপুর, ২৪ পরগণা । প্রঃ _শ্ীযুক্ত ডঃ 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ- শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্রকুষ মুখো- 
পাধ্যায় এম্ এ, ২৭ বেণেটোল! লেন, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ; শ্রীযুক্ত ননীগোপাল 
ম্ুমদ(র এম এ, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; জীযুক্ত বিপিনবিহারী দে এম এ, অধ্যাপক 
রিপন কলেজ, কলিকাতা । 



২২. বঙ্গীয়-সাহ্ত্যি-পরিষদের [৩* বর্ষের 

খ- পরিশিষ্ট 

উপহ্ৃত পুস্তকের তালিক৷ 

উপহারদাতা-ক্ীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক--১। রক্তজবা, 
২। বর্তমান কর্মযুগ, ৩। তিলকের তিরোভাব, ৪। শরণাঁগতি, ৫। অমিয়-গীতা) 

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত--৬। অর্ঘ্য) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি_-৭। শীস্তিলতা, 
৮। বাল্যলীলা-সথত্রম, ৯। ্রীগৌরাঙ্গের পুর্ববাঞ্চল পরিভ্রমণ বা আসাম ও ঢাঁকা দক্ষিণ 
লীলা প্রসঙ্গ ; শ্রীযুক্ত ভাঁগবতকুমার শাস্্রী-_-১০। ভক্তির প্রাণ; শ্রীযুক্ত রায় বিহাঁরীলাঁল মিত্র 
বাহাছুর-_১১। সংজ্ঞা-রহস্ত ) প্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-_-১২। মুক্তার মুক্তি) শ্রীযুক্ত কিরণ- 

চত্্র দত্ত--১৩। আলমগীর, ১৪। আলিবাবা, ১৫। কিন্নরী, ১৬। চীদবিবি, ১৭। দৌলতে 
নিয়া, ১৮। নিয়তি, ১৯। পক্সিনী, ২০। পলিন, ২১। প্রতাপ আদিত্য, ২২। বরুণা 
২৩। বঙ্গে রাঠোর, ২৪। বাদ্সাজাদী, ২৫। বাঁসম্তী, ২৬। বিছুরথ, ২৭। বেদৌরা, 

২৮। বুন্দাবন-বিলাস, ২৯। ভীম্ম, ৩০। ভূতের বেগার, ৩১। মন্দাকিনী, ৩২। রক্ষ ও 

রমণী, ৩৩। রঞ্জাবতী, ৩৪ । রঘুবীর, ৩৫। রত্বেশ্বরের মন্দিরে, ৩৬৭ রূপের ডালি, 
৩৭। রামান্ুজ,.৩৮। সপ্তম প্রতিমা, ৩৯। সাবিত্রী ; শ্রীযুক্ত জিকেন্দ্রনাথ বন্ু--৪। 

শান্তিজল, ৪১। মাসিক বন্থুমতী, ১৩৩০ (১ম, ২য়, ৩য় ও ওর্থ সংখ্যা); শ্রীযুক্ত 
মৌহিনীমোহন ভট্টাচা্য-_-৪১। হাসির তোড়া। 
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গ-_পরিশিষ্ট 

প্রাীন পুথির বিবরণ 
কাশীদাদী মহাভারত 

4১। দমমস্তী নলের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলে, অন্তান্ত রাজগণ নিজ নিজ 
রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। 

সপ্রয়ী মহাভারত 

দময়স্তী নলকে বরমাল্য অর্পণ করিলে, অন্যান নৃপতিগণ আপনার্দিগকে অপমানিত 
মনে করিয়া, সকলে মিলিয়া নলকে আক্রমণ করিলেন। কিন্ত দেবতাদের প্রসাদদে নল, 
একসঙ্গে সকলকেই পরাভূত করিলেন। নৃপতিগণ পরাভূত হইস্পা নিজ নি রাজ্য 
ফিরিয়া গেলেন। 

মূল মহাভারত 
কাশীদাসীর স্তায়। 

কাশিদাসী মহাভারত 

৭২। কলির অনুরোধে দ্বাপর, অক্ষ অর্থাৎ পাসারপ ধারণ করিয়া পুষ্কযের 

নিকট গমন করেন এবং কলির প্ররোচনায় নল, পুষ্করের সহিত পানা খেলায় প্রবৃত্ত 
হইলে, অক্ষগগী হবাপরের প্রভাবে নন পরাজিত হন। | 
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সঞ্নয়ী মহাভারত 

নলকে বিড়ধ্বিত করিবার জন্য কলি, দ্বাপরের সহায়ত। প্রার্থন। করিলে, দ্বাপর 

প্রথমতঃ কলিকে এই কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত 'হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কলি 

তাহাতে সম্মত হইল না। তখন দ্বাপর, নলের মত ধার্মিক রাজার বিরুদ্ধে আমি 
কিছু করিতে পারিব না, এই কথ! বলিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া গেলেন। একমাত্র 
কলির প্রভাবেই নল, পুক্ষরের নিকট পরাঞ্জিত হইলেন । 

| মূল মহাভারত 

বনপর্ধের ৫৮ অধ্যায়ে অক্ষে প্রবেশ করিয়! সাহায্য করিতে কলি, দ্বাপরকে 

অন্থুরোধ করিয়াছে । এবং ৫৯ অধ্যায়ে দ্বাপরের সহিত কলি, নলের নিকটে উপস্থিত 

হইল বলা হইয়াছে। পরে আর দ্বাপরের কোন উল্লেখ নাই। কলি নিজেই পাঁসা 
হইয়! পু্করের নিকট উপস্থিত হইল, এইরূপ কথা আছে। 

কাশীদাসী মহাভারত 

৭৩। রাজা নল, বনমধ্যে দময়স্তীকে পরিত্যাগ করিয়! গেলে, তিনি একাকী 

বনমধো ভ্রমন করিতে করিতে এক অজগরের সন্মথথে পতিত হন। তাহার কাতর 

চীৎকার-শ্রবণে এক ব্যাধ আসিয়া সাপকে মারিয়া ফেলে। দমযন্তী্ন রূপে মুগ্ধ হইয়া 
পরে ব্যাধ তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উ্ত হইলে, দময়ন্তরীর শাপে ব্যাধ ভন্ম 
হইয় যায়। পরে তিনি বণিক্গণের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে চেদীরাজ ন্মুবাহুর আশ্রয়ে 

সৈরিঙ্জীবেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। দময়ন্তীর পিতৃনিযুক্ত ব্রাক্মণ চর এইখানে তাঁহার 
সন্ধ'ন পাইয়া, তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়! যায়। 

সপ্রয়ী মহাভারত 

নল, বনমধ্যে একাকী দময়স্তীকে পরিত্যাগ করিয়৷ গেলে, তিনি ছুঃখিত চিত্তে ইতস্তত 
ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন ৷ এই সময় এক ক্ষুধার্ত ব্যাঞ্জ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইল। 
তাহ! দেখিয়। তিনি নলের উদ্দেশে কাতরম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীর পিতা 
কর্তৃক দময়স্তীর অন্বেষণে নিযুক্ত চর ও সৈন্তগণ সেই দিকে আঙিতেছিল। তাহার! আর্তস্বর 
শুনিয়া, সত্বর আসিয়া ব্যাঙ্কে মারিয়। ফেলিল ও দ্ময়স্ত্ীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে পিত- 
সকাশে লইয়৷ গেল। 

কাশীদাসীর সভায় । 

কাদীদাসী মহাভারত 

৭৪। ও দিকে নল, দময়ন্তরীকে ত্যাগ করিয়! যাইতে যাইতে দাবানলে বেত কর্কোটক 
নামে একটি নাগকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে দাবানল হুইতে উদ্ধার করেন। এই নাগের 
ংশনে নল বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হন এবং তাহারই উপদেশ মত তিনি খতুপর্ণ রাজ।র সারথিত্ব স্বীকার 

করিয়া, সেখানে অবস্থান করেন। পরে খতুপর্ণের সহিত বিদর্তনগরে যাইবার সময় নল, তীহার 

মূল মহাভারত 
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নিকট হইতে জরব্য-সংখ্যা-বিস্তার মন্দীক্ষা গ্রহণ করিলে, সেই মন্ত্রের তেজে কলি, নল-দেহ 
পরিত্যাগ করিয়৷ যায়। 

সঞ্জয়ী মহাভারত 

দাবানলের মুখ হইতে নল, একটি সর্পকে উদ্ধার করেন। সর্প ইহাতে পরম কৃতজ্ঞ হইয়া 

নলকে নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিল এবং বলিল, পাপিষ্ঠ কলি আপনার এইরূপ ছূর্দশ! করিয়াছে । 
আচ্ছা, আমি তাহরৈ প্রতিশোধ দিতেছি । এই বলিয়া নাগ, নলের পৃষ্ঠে দংশন করিল এবং 

সেই বিষের জালায় কলি তাহার শরীর হইতে বাহির হুইয়া গেল। তখন নল, বিকর্ণ নামে এক 

রাজার দেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রধান অমাত্যরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
মূল মহাভারত 

কাশীদাসীর স্তায়। 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন 
৬ই আশ্বিন ১৩৩০, ২৩এ সেপ্টেব্বর ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিআই ই, এম্ এ _-সভাঁপতি 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠি। ২। সাধারণ-সদস্ 

নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদ।তৃগণকে কৃতল্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। 
৫ | প্রবন্ধপপাঠ--(ক) শ্রীযুক্ত হরিদাদ মিত্র এম্ এ মহাশয়-লিখিত “চণীদাঁস ও বাস্থলীদেবী” 

এবং (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এম্সি মহাশয়-লিখিত প্প্রাণিবিজ্ঞান- 
বিষয়ক পরিভাষা ।” ৬।. বিবিধ। 

সভাপতি মুহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আমন গ্রহণ 
করিলেন। ূ 

১। গত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত 
| 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদশিত ইন এবং পুন্তকপ্রদাতৃগণকে 
কতজ্ঞতা জাপন করা হইল। 

৩। খ-_পরিশিষ্ে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হুইলে পর পরিষদের 
সাধারণ-সদস্ঠ নির্বাচিত হইলেন। | 

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিস্তাভূষণ ম্হাঁশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত 
প্রাচীন পুিব বিবরণ পাঠ করিলেন। (গ-_পরিশিষ্টঅষ্টবয )। 
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'- &1- সভাপতি মহাঁপয়ের আঁদেশে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, 

ডিলিট মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয়-লিখিত প্চণ্ডীনাস ও বাঁুলীদেবী” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় চতীদাসের আরাধ্য বান্ুলীদেবীর স্বরূপ, নাম 
উৎপব্তি ও তিনি কোন্ ধর্মের দেবতা, এই সকল বিষয়ে প্রচলিত মতের আলোচনা এবং 
বাস্থলীদেবীর মুর্তি পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উক্ত বাস্ুনী মূর্তিটি 
_ৰাগীশ্বরী বা সরম্বতীষূর্তি এবং তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'বাগীশ্বরী' শব্দ অনায়াসে বান্থুলীরূপে 
পরিবস্তিত হইতে পারে। 

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত গুবীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, «প্রাচীন মুস্তি 
আলোচনা স্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। কারণ, এ বিষয়ে আমি 

অনধিকারী। প্রবন্ধ-লেখক বাশুলী দেবীকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা বাগশ্বরীর সঙ্গে অভিন্ন 
মনে করেন। তাহার এই ধারণার মূল হইতেছে,_-(১) সরশ্বতীর ধ্যান, যেটা পড়িয্স। তিনি 

সরন্বতী পৃঞ্জার দিন নান্নুরে বাগুলী মন্দিরের পাশে মৃন্মমী সরস্বতীর চরণে অঞ্জলি দেন; 
এ ধ্যানে “বাগীশ্বরী” শব্দ আছে । প্রবন্ধকার এ ধ্যানটার কথা আগে জানিতেন না। 

তিনি অনুমান করেন, ধ্যানটা হুশ্রাপা, প্রাচীন, এবং বাশুলীই যে বাগীশ্বরী, নাম,রে তাহা 

কর্তৃক শ্রুত এই ধ্যান-মন্ত্র, তাঁহার বিবেচনায়, সেই স্থতি রক্ষা করিয়া আঁদিতেছে। কিন্ত 
প্রবন্ধ-পাঁঠের সময় এই মাত্র আমর! দেখিলাম যে, ধ্য।নটী পুজনীয় সভাপতি মহাশয়ের মুখস্থ আছে, 
এবং এটা প্রাচীন হইতে পারে, কিন্ত ছুপ্রাপা, ব। কেবলমাত্র নায,রে নিবন্ধ নয়। সুতরাং এই 
ধ্যানটাকে আশ্রয় করিয়! বাগীখরী-বাশুল্লীর অভিন্নতা অনুমান কর! চলে না । (২) চণ্তীদাসের 
ভিটার সংলগ্ণ ষঠীতলার বটগছের তলায় ভগ্ন মঞুত্রীর মূর্তি। বৌদ্ধ দেবতা-সভায়, মধুণ্রীর 
শক্তি হইতেছেন বাগীশ্বরী। নান্নুরে ভগ্ন মঞ্জুত্রীর মৃত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহার শক্তি 
বাশীশ্বরীর মূর্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত থাক! অসম্ভব নহে; পরে এই বাগীশ্বরীর স্থতি বাগুলী 
দেবীর নামে. পরিণত হুইয়। থাকিতে পারে। এই মূর্তির সন্ধে আমার নিজের কোনও মত 
নাই? তবে ইহা খুবই সম্ভবপর মনে হয়। সৃর্তি আলোচনা ধাছারা করেন, তাহাদের মত 
এ সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ত । (৩) বাগীশ্বরী শব্দের বিকারে বাশুলী। ভাষাঁতত্বের দিক্ দিয় এই মত 

সম্পূর্ণ সমর্থনষোগ্য ৷ “বাগীশবযনী, মাগী প্রা্কতে 'বাগীশলী', ধাইশ শী, প্রাচীন বাঙ্গালায় 
বাইশলী', পরে 'বাশলী' ( চণ্ডীদাসের শ্রীককষ্ককীর্তনে প্রাপ্ত রূপ 'বামলী' ), পরে 'বাগুলীঃ । 
এদিকে কোনও গোল আছে বলিগ়্া মনে হয় ন।। তধে এ সম্বন্ধে ডাধাততের দিকৃ দিয়াই 
চরম কথ! বল! চলে না ।” 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিষ্ঠাভূষণ মহাশয় বলিলেন, 

্রীযুক্ত হরিদাস বাবু প্রবন্ধে বিশেষ পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন । তঙ্জান্ত তিনি ধন্ত- 
বাদের পাঞ্স। ছূঃখের বিষয়, তিনি যে ঈত প্রকাশ করিয়াছেন, সে ধিধয়ে আমরা! একমত হইতে 
পারিলাম না। ভাঁষাতবের দিক্ দিম্না বিচার করিলেও 'বঙ্েশ্বরী'ষে 'বাগুলীতে' পরিণত করা 
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যায় না। বাগীশ্বর মঞ্ুত্রীর ব! মগুঘোষের অপর নাম। তাহার শক্তি সরদ্বতী-_বাগীশ্বরী 
নহে। তন্ত্রের ভাসে বাগীখ্খরীর্ উদ্লেখ পাওয়া ষায়। গা, বাশী, আগর! প্রতৃতি স্থানে বাঁীশ্বরীর 
মর্তি দেখিতে পাওয়া যায়--প্রত্যেক মূর্তিতেই আকারগত পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। প্রবন্ধোক্ত 
বাণুলী প্রাচীন নয়. 'চ্তীদামের. বন্ধ পরে এই সৃর্তি মন্দিরে বসান হয়। উড়িঘ্যায় বাসিলি বা 
বাসিনী নামে বাঞুনী খ্যাত আছেন। চণ্ীদাঁস বৌদ্ধ সহজযান ও বজ্জধান মতাবলঙ্বী ছিলেন, 
ইহা আমাদের সভাপতি মহাশয়, বেগুল ও হজন সাহেব বলিয়াছেন ।” 

শ্রীযুক্ত বিপিনরিহারী সেন বিস্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, 
"্বাগুলীর ধ্যান দ্বারা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় চণ্ডীদাসকে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন নী রা | এই 

হিদাবে আমরা সকলেই বৌদ্ধ। বালী সম্ভবতঃ কোন লৌকিক অনার্য দেবতা ।* 
শ্রীযুক্ত স্থনীতি বাবু বিপিন বাবুর মন্তব্যের উত্তরে বলিলেন,_ 
“লেখক চণ্তীদাসকে বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই । বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে 

বলিয়'ছেন, বাশুলী খুব সম্ভব কোনও লৌকিক অনার্ধ্য দেবতা, পরে ব্রাঙ্ষণদের হাতে তাঁকে 

পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে অভিন্ন করিয়।৷ লওয়া হুইয়াছে-_-ইহা খুবই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 
যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ও সহজিয়াদের সঙ্গে দেশের পৌরাণিক ধর্শমতের কি সম্বন্ধ, তাহা, 
আশ! করি, আমর! পুজনীয় সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিতে পাইব।” 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-. | 

*প্রবন্ধ'লেখক মহাশয় বাশুলীর মূর্তি দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং সে স্থানে গিয়! অনুসন্ধান 
করিয়াছেন। প্রবন্ধ রচনার জন্ক তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি আমাদের ধন্তবাদ- 

ভজন। এসকল কাজ বড় ছুরহ। বাঙ্গাল! দেশের ঠাকুর যে বৌদ্ধ হতে পারে, তাহার 
জ্ঞান অনেকেরই নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গেটু সাহেব একট! সাকুণার ছাপিয়ে বাঙ্গাল! 
দেশে সকল ডেপুটার কাছে পাঠিয়েছিলেন । তাহাতে দেশের নান৷ স্থানের সুত্তি সন্ধে সকলকে 
আপন আপন মত ও বিবরণ দিতে অনুরোধ করা হ্ইয়াছিল। উত্তরে বন্ধ মত পাওয়া 

গিয়াছিল। রামেক বাবুও তাহার দেশের কথা লিখিয়াছিলেন। ঝ।ঙ্গালার দখ্টরথানায় এই সব 
নথি আছে। অন্ুসন্কান করে: পড়লে অনেক খবর পাঁওয়া যাবে। তারপর এই ২৩ বৎসর ধরে 
অনেক বৌদ্ধ দেবতা এসে হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে মিশে গেল-_-অনাচরণীয়দের ঠাকুরগুলিও 
এই ভাবে আমাদের মধ্যে এসে পড়ল। সহজিয়া বজ্জযান-__কালচক্রধান-_এই সকল বিষয়ে 
অনেকে কিছু জানেন না । এ সকল বিষয়ে কিছু কিছু পুথি আলোচনা করে দেখেছি । অনেক 

পরিশ্রমে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। সহজযান আগে--বজ্জধান পরে। সহজে স্ত্রী-চিহ 
নাই। এ সকল .কথা কষ্লীল বল! হইয়াছে--বাস্তবিক অঙ্লীল নহে। 

 প্ৰাণডলীর ও. বিশালাক্ষীর ধ্যান পাশাপাশি রেখে দেখলে দেখ যায়, ছুইটিই সংপূর্ণ বিভিন্ন। 
মঙ্গলণ্ডী বাঞ্চলীর অন্ততম আঁকার (070). 

(খ) ছ্িত্ীয় প্রবন্ধের জেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেজনাখ দাস ঘোষ-এস্ ডি, এম্ এস্সি, 
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মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় তাহার 
"গ্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা” নামক প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পাঠ ফরিলেন এবং 

৷ অবশিষ্ট অংশ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল । 
| $75১/৪%৬৬ টিরান্রন পরিষদের 

অধিবেশনগলির আহ্বান'পত্র মুদ্রিত ও বিতরিত হওয়ার পয়ে পরিষদের সমন্ত, চিত্রশিল্পী 
সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ সুকুমার রায় বি এস্সি মহাশয়ের অকালে পরলোক শ্রী্তি ঘটিয়াছে । 
এই হেতু অস্তকার কার্য-তাঁলিকায় এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। তিনি পরিষদের একজন বিশেষ 
হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। হ্বগঁয় শিবনাথ শান্্রী মহাশয়ের একখানি চিত্র তিনি শ্বহ্তে অস্গিত 
করিয়া! পরিষথকে উপহার দিবার সম্কল্প করিয়াছিলেন । . দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া তিনি 

তাহার দঙ্কল্ল সফল করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু মৃত 
মহাত্মার এই সঙ্কল্প কোন মহাচ্ুভব ব্যক্তি ছারা ানিনরার চিনানেরিনররনা 
নিকট আবেদন জানাইলেন। 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমর চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয় বলিলেন যে, স্ুকুম!র রায়ি মহাশয়ের 

অকালমৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শিশু-দাহিত্য 
' রচনায় ও 'সন্দেশ' সম্প।দনে বঙ্গপাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার যে পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, 
তাহা অতুলনীয় । বিলাতের 9/56-১211705এর মত তিনি “আবোল-তাবোল” নামক যে 

কবিতা্রস্থ রচনা! করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন একার্ট বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া থাকিবে। এতঘ্যতীত তিনি ইংরেজি ভাষায় বিলাঁতের ও এদেশের সাময়িক পত্রে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিলাতে 'ম্যাঞ্চে্টটরে বহুদিন হাফটোন্ ব্লক ও 
ফটোগ্রাফী শিক্ষ। করিয়া আপিয়াছিলেন এবং এদেশে হাফুটোন্ ব্লকের নৃতন প্রক্রিয়! হারা 

সুন্দর হুন্দর চিত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন । 
সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা! ভঙ্গ হয়। এ 

গ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী জ্ীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 

ক-_-পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সদস্তের তালিকা . 

প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক-্রীদুক কিরণচন্ত্র দত, প্রব্তাবিত সদন্ত--- 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ, বরিশাল। প্রঃ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ--প্ীযুক 
অসূলাচরগ বিদ্যাভূষণ, সদং- শ্রীযুক্ত নারায়ণদাঁস চক্রবর্তী, ১৫ স্থুরী লেন (ভৃতপূর্ব্ব ডিস্ক 
রফিক সুপারিশ্টেণ্ডে্ট, বি এন আরু)। প্রঃ- শ্রীযুক্ত শ্রীয়াম মৈত্রেয়। সমঃ--এ, সদঃ__ 
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শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, পোঃ ঘাটনগর, দিনাজপুর ; মৌলবী মহম্মদ দিদার বা সরদার, 
বর্ধাইল, নওগা, রাজসাহী। প্রঃ-_জ্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দি শাখা-পরিষৎ সম্পাদক), 
৩৫ মিশরী পোখড়া, বেনারস সিটি | 

- খ-পরিশিষ্ট 

_ উপহৃত পুস্তকের তালিকা 
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১০156 06 111019) ৬০]. 51150, 2216 1. শীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্্র--৫ 1 10176 
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[10181715 2000151076 17017015 01280010191-7৮ 11301150700 1 59০1505 199 

[11201501009 [0৩ 79119. 

গ--পরিশিষ্ট 

পরিষদের পুধিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বি 

কাণীদাসী মহাভারত 

৭৫। অযোধ্যারাজ খতুপর্ণের নিকট নল গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, চরমুখে 
দময়ন্ত্রী এই সংবাদ পাইয়া, মাতার সহিত পরামর্শপূর্বক সুদেব নামে এক বিশ্বস্ত বরাহ্ষণকে 
তথায় প্রেরণ করিলেন এবং. সেই ব্রাহ্মণের নিকট রাজার নামে এই মর্খটে এক পত্র দিলেন যে, 
“রাত্রি প্রভাতে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্য়ত্ধর হইবে) দেশ বিদেশের রাজার! পুর্ব্েই বিদর্ভনগরে 
উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাকেও নিমন্ত্রণ করা হইতেছে।” উদ্দ্ত, খতুপর্ণের সারথিরূপে 
নল যদি যথার্থই সেখানে থাকেন, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনিই খতুপর্ণকে লইয়া বিদর্ভে 
আসিতে পারিবেন; অন্ত কেহ পারিবে নাঁ। কেননা, নলের শ্ায় সারথি-বিষ্া পৃথিবীতে 
আর কেহ জানে না। অপর দিকে যক্ধরের কথা একেবারেই মিথ দিারারিসরিত 
প্রন্কত উদ্দেত্তা | ... 

সপ্রয়ী মহাভারত 

দময়স্তীর পিতা, দময়স্তীর অবস্থা দেখিয়া, হুঃখিত-চিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে 

লাগিলেন--কি উপায়ে নলের লঙ্কান পাওয়া যায় । মন্জীদের পরাদর্শে স্থির হইল, দময়স্তীর দ্বিতীয় 

্বত্র ঘোষিত হুইবে, তাহা! হইলে নল যেখানেই থাকুন, লেই ব্ব়দ্বর-সতায় নিপ্চয় আঙিবেন। 
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পরামর্শ অনুসারে পৃথিবীর সকল রাজার নিকট দূত পাঠাইয়! নিমন্ত্রণ কর! হইল ; নল যে বিবর্ণ 

রজার অমাত্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও নিমস্ত্রিত হইলেন এবং বিদর্ভনগরে স্বযম্বরের 

বথোচিত অয়োজন হইতে লাঁগিল। | 

মূল মহাভারত 

কাশীদাসীর স্তায়। তবে খতুপর্ণের নিকট পত্র প্রেরণের উল্লেখ নাই, দময়ন্তী দেবের 

নিকট মৌখিক এ সব কথ বলিয়াছেন। 
কাণীদাসী | 

৭৬। যথাসময়ে নলের সহিত রাজা খতুপর্ণ বিরাজ ভীমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। 

ধর্থাযোগ্য অভ্যর্থনা ও কুশল প্ররশ্নাির পর ভীম যখন তীহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তখন তিনি স্বয়ষরের কথা মিথ্যা বলিয়! বুঝিতে পারিলেন এবং অগত্যা ভীমের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতেই আসিয়াছেন বলিলেন। তখন বিদর্ভরাজ তাহার অবস্থ।নের জগ্ত পৃথক্ 

গ্রাপাদে স্থান দিলেন এবং অন্যান্ত যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাহক নামধারী নর 

অর্থশালায় রথ ও অশ্ব রাখিয়! দিলেন । ৰ 

সপ্লয়ী মহাভারত 

রাজা বিকর্ণ, দূতমুখে নিমন্ত্রিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে কিরপে বিদর্ভে যাইবেন, এই 
চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় নল সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিকর্ণ তাহার নিকট সামন্ত 
বৃত্তান্ত বলিলে, নল বুঝিতে পারিলেন যে, তীহাকে বিদর্ভে লইয়! যাইবার জন্যই রাজা ভীম এইরূপ 

আয়োজন করিয়াছেন। তখন তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিকর্ণকে বিদর্ভে পৌছাইয়! দিতে 
পারিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া উভয়ে রথারোহণে যাত্র। করিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় 

বিদর্ভে পৌঁছিলেন। সেই সময়ে রাজা ভীম স্বয়ন্বরে সমাগত অন্তান্ত রাজগণকে অভ্যর্থনা করিতে- 
ছিলেন। অন্তান্ত রাজার স্তায় বিকর্ণকেও তিনি সমাদরপুর্্ক পৃথক বাসস্থানা দির ধন্দোবন্ত 

করিয়! দিলেন। 
মুল মহাভারত 

কাশীদাীর ন্ায়। 

কাগীদাসী 
৭91 অস্বশালায় বানুক-নামধারী নলের নিকট কেশিনী নামক একজন জী পাঠাইয়া 

নানাগ্রকার পরীক্ষান্তে দয় যখন নিশ্চিতরূপে অবগত.হইলেন যে, এই ব্যক্তিই রাজা নল, 

তখন তিনি মাতার অন্ক্মতি লইয়া, চি গে কা রসডা পার নারি 
৫ | 

: সঙ্জয়ী গহাভারত " | 

রী দিনা ০৭০০ রি অবগত চদা যে, 
নল জীবিত আছেন, এবং এই হয়ক্ষর-সভভায় উপস্থিত হইয়াছেন পরদিবস যথাসময়ে দ্বাবর- 
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ভার অনুষ্ঠান হইলে দময়স্তী সেই সভায় উপস্থিত হইয়! দেখিলেন যে, অন্যান্য রাজবুন্দের সহিত 

ইন্দ্র প্রভৃতি চারিজন লোৌকপাল নলের আকার ধারণ করিয়৷ বপিয়! আছেন। তখন দমযন্তী 

শলের অদর্শনে নানারূপ বিলাপ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিলে দেবগণ তাহার প্রতি 

প্রসন্ন হয়৷ গুগুবেশে অবস্থিত নলকে বলিলেন যে, দময়ন্তী অতিশয় পবিত্রম্ভাব, ইহার 

কোনও পাপ নাই। অতএব তুমি ম্বরূপ ধারণ করিয়! ইহার সহিত মিলিত হও। দেবগণের 
কথ! শুনিয়! নল সভ]মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলে দময়স্তী তাঁহার গলে মাল্য অর্পণ করিলেন। 

দু মহাভারত 
কাশীদাসীর ন্তায়। তবে একটু পার্থক্য এই যে, দৃতী দ্বার পরীক্ষান্তে পিতা মাতার 

অনুমতি লইয় ঝাহুক-রূপী নলকে অন্তঃপুরে আনয়নপূর্ববক দমযস্তী তাহার সহিত মিলিত হন। 

তৃতীয় মানিক অধিবেশন 
১৩ই আশ্বিন ১৩৩০) ৩০এ সেপ্টেখবর ১৯২৩, রবিবার, অপরান্থ ৬্টা 

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্াচার্ধ্য বি এ_ সভাপতি 

আলোচ্য-বিষয়---১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ । ২। সাধারণ-সদপ্ত নির্বাচন। 
৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ-পাঠ। ৫। 
পদক ও পুরস্কার বিতরণ । ৬। প্রবন্ধপাঠ্-ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ ০ ডি, 
এম্ এন্সি মহাশয়-লিখিত “আমাদিগের অয়নাংশ ।” 

শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিষ্ভাভূষণ মহ।শয়ের প্রস্তাবে ও বীঁযারে বসন্তরঞন রায় বিদ্বজভ 

মহাশয়ের সমর্থনে জীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টর।চার্ধ্য বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন |: 

১। শ্রীযুক্ত -রামকমল সিংহ মহাশয় কর্তৃক গত দ্বিতীয় মাসিক মিটার কারা 
বিবরণ পঠিত হুইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহ! গৃহীত হইল। 

২ লীযুক্ত অসুলচরণ বিস্যাতূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রা  চৌধুনী | 
বি এ মহাঁশগের সমর্থনে নিয়লিখিত বাক্তি পরিষদের সাধারণ-দদস্য নির্বাচিত হইলেন । | 

শী? পুলিনবিহারী দস এম. এ, পি আর এস্, ১২এ শিবশঙ্বর মঙ্লিক লেন, শত মপুকুর, 
কলিকাতা। 

৩।- ক-_পরিশিষ্ট লিখিত | চীন হযনিখিত পুথি ও মুত পুস্তক গ্দর্গিত হইল এবং 
উপহার-দবাতৃগণকে কৃতজত। জ্ঞাপন কর! হুইল । 

৪ | : সম্পাদক শ্রীযুক্ত অসূলাচরণ বিদ্ভান্ৃষণ মহাশয় পরিষণ্ধের পুথিশালায় রক্ষিত প্রারচীম 
গুথির বিবরপ-পাঁঠ করিলেন খ-_পরিশিষ্টে এই বিবরণ দেওয়া হইল। : 

৫| সভাপতি মহাশয় নির়লিখিত ব্যজিগণকে নিয়োক্ত পদক দান করিলেন-_ 
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(ক) শ্রীযুক্ত 'বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ব এম্ এ-_ ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক | 
(খ) » প্রফুল্নকুমার দাশ গুপ্ত এম্ এ__হরেন্ত্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদ্ক | 

(গ) » নরেন্নাথ চক্রবর্তী এম্ এ-_-ম্তর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় রৌপ্য-পদক | 

(ঘ)ট , কালীনারায়ণ ভট্টাচার্ধ্য ভক্তিবিনে।দ সাহিত্যরত্ব--শশিপদ রৌপা-পদক। 
(ডে) » শৈলেশচন্ত্র রায় বি এ-_নবীনচন্ত্র সেন রৌপ্য-পদক। 

শেষোক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। | 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিষ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত পদকগুলির জন্ নির্দিষ্ট গ্রবন্ধের নাম 
জ।নাইলেন এবং পদকদ।ত| 9 পরীক্ষকগণকে ধন্যব।দ জানাইলেন। 

: প্রবন্ধের বিষয়--১ম পদকের জন্ত--“বৈষ্ণব-সাভিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ” 

( অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত ) 
২য় ১ “জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্জলালের স্থান” । 

ওয় ১:  পপঞ্চ|শটি অপ্রকাশিত প্রবাদ-সংগ্রহ” | 

৪র্থ ১ “বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন” । 

৫ম » “নবীনচন্ত্রের কাব্যে জরৎকারু চরিত্র” । 

পদকদত।--১ম 9 ৫ম পদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় বি এ, এটণি, ২য় পদক 
শ্ীমুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, ৩য় পদক স্তর গুরুদ।স বন্দোগপাধ্যায়ের স্থৃতি- 
তহবিলের উদ্ধত্ত অর্থ হইতে প্রস্তত হইয়াছে এবং চতুর্থ পদক দেবালয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ 
বন্দ্যোপাধা।য় মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রস্থত হইয়াছে । 

প্রবন্ধ-পরীক্ষক-_-১ম প্রবন্ধ মহামহেপাধ্যায় শ্রীমুক্ত হরগ্রনদ শাস্ত্রী, ২য় প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রায় 
ফতীল্্নাথ চৌধুরী, ওয় প্রবন্ধ ্্ীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্য। ভূষণ, ৪র্থ প্রবন্ধ রায় শ্রীযুক্ত চুণীল/ল বন্গু 
বাহাদুর এবং ৫ম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হীরেশ্রানাথ দত্ত মহাশয় পরীক্ষা! করিয়াছেন। 

মভাপতি মহাঁশয় পদকদ্াীতা ও পরীক্ষকগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করিলেন। 

..৬। “আমাদিগের অয়নাংশ” নামক প্রবন্ধের লেখক ডাঃ শীবুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 

এম্ ডি, এম্ এদ্সি মহাঞ্জর উপস্থিত হইতে ন| পারায় সভাপতি মহাশমের আহ্বানে অন্ততম 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় উহা! পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ- 
লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ গ্রন্থে অমনাংশ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, 
সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া, অয়নাংশ নিরূপণের সূল-তত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তৎপর তিনি 
পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের সাহায্যে অয়নাংশের মুল-তত্ববের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়া, সিদ্ধান্ত 
জ্যোতিষ গ্রন্থে অয়নাংশ নিরূপণের যে প্রক্রিয়াগুলি বিকৃত আছে, তাহাদের মূল-তন্ব পাশ্চাত্য 
জ্যোতিষের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে বিশুদ্ধরূপে অয়নাংশ নিরূপণের. উপায় সম্বন্ধে 
নিজ মন্তব্য দিয়াছেন । 
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সম্পাদক স্তীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, কলিকাঁত। বিশ্ববিষ্ভালয় 
হইতে প্রকাশিত 79017781 (91 (195 19691070৩7 96১০1০/০৩ নামক পক্রিকায় শ্রীঘুক্ত 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুর্দিগের ময়নাংশ সম্বন্ধে এক গ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। লেখক 

মহাশয়ের নিকট তাহার প্রবন্ধটি যুক্তিপুর্ণ বিবেচিত হওয়ায় তিনি অদ্যক।র প্রবন্ধে সেই প্রবন্ধের 

বিষর 'আলোচন৷ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বাবু অগ্ সভায় উপস্থিত আছেন। সম্পার্ক 
মহাশয়ের অনুরোধে তিনি শ্রীযুক্ত একেন্দর বাবুর প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়! বুঝাইয়! দিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত একেন্জ্রবাবুকে এবং প্রবন্ধের ব্যাখ্যার জন্ত 
্ীযুক্ত ধীরেন্্ন/থ মুখোপাধ্যায় মহাশর়কে ধন্তবাদ দিলেন । 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত 'অম্ল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 
তৎপর সভাভঙ্গ হইল। ্ | 

স্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরা 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

২০৬৩০ 

ক- পরিশিষ্ট 

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথি 'ও পুস্তক 

পরদ[ত|--ডাঃ শ্রীুক্ত একেন্্রনাথ দাস ঘোষ এমডি, এম্ এস্সি--১। নাড়ী-ত্র, 
২। নাড়ী-লক্ষণ, জবর-লক্ষণ, ন।ড়ী উৎপন্তি। 

পুস্তক-_বাঙ্গলা ও ইংর।জী 

প্রদাতা-ীযুক্ত জিতেন্্নাথ, বন্ু--১। . এক সৃত্যে হিন্দু-মুসলমান, (২) 4 14626 
13901 91 )8727559 ড/150017 (৩) 15 ৯৪০০৮ 918 01691 17520. (৪) 12105106108 

10 ৭0), এত্্যাতীত তিনি ৪৪ খানি করাসী ও জন্মমন ভাষায় লিখিত পুম্তক দান 
করিয়াছেন। কুমার. রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা-_৫) প্রাচীন হিন্দুদগ্ুনীতি  শ্রীধুক্ত 
হরিহর শেঠ--(৬) আতের ঢেউ, (৭) প্রতিভ! ) শ্রীযুক্ত নুরেন্্নাথ দাশগপ্ত--(৮) সন্দৈদ্যকুল- 
চন্দ্রিকা) 175 ০5০/০6917, 51710501712 17560 /5515106001770৯) - 81507 

১০৮০1) £101599157509017% 01 00 1301550 0148110611021 12 00010100%---101 5716. 

(১৯) 10896708 ০07. 1215-41:1560716. ৮০৮০ রি) 06 01110001559 2115/, ৩৬ 

11৩50109, (১১) 1105 10150195007 0 দন, 1 85 86০৮ 91 070 ৩৮ 
না 50915, (৯২) 5425 ০18০0৩৯ 2616০5 0£ 161 1500018. 10176 ১৮০০৮, 

3০৮. [77700172, 117019-(১৬) ২০০1" ০1 ঠ9 ৮২৯৫০1176680৩) 4101960- 
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1001071 ১101৮6৮, 1300120), (১: 07৪ 621 17018 2156 15101, 1923. 101৩ 

01/160117505009 91 18019515958) :10018,-5098) 5105 ওতো 9০] 

[২201৮ ০ 0) 07160115196001 96 15001051559 17 10018, 10611051815 4৮17709] 

চ২90010 001 005 96812110115 215 12101 1225, 

খ-_পরিশিষ্ট 

প্রাচীন পুথির বিবরণ 
কাশীদাসী মহাভারত 

৭৮। রাজা খতুপর্ণ যখন শুনিতে পাঁইলেন যে, বাহুক-নামধারী তাহার সারথিই 
নিষধের অধিপতি রাজা নল, তখন তিনি নলের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষম! প্রার্থনাস্তে 
নানাবিধ ইষ্টালাপপুর্বক অন্য একজন সারথি লইয়৷ স্বদেশে যাত্রা! করিলেন। 

1... সঙ্জয়ী মহাভারত | 
বিকর্ণ রাজ! দূত দ্বারা নলকে নিজের নিকট ডাঁকাইয়। আনিলে নল, তাঁহার নিকট 

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বিকর্ণও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে বিকর্ণকে 
নল, পবনমন্ত্র দান করিলে, সেই মন্ত্রে রথ চালাইয়া আকাশ-পথে তিনি দেশে গমন 
করিলেন। 

মূল মহাভারত 

কাশীদাসীর ন্তায়। খতুপর্ণ, ন্নকে নিজের নিকট আহ্বান করেন। 

ইহার পর জঞ্জয়ী মহাভারতে সংক্ষেপে শকুন্তলার উপাখ্যান আছে। সূল এবং 
কাশীদাসী মহাভারতে এই উপাখ্যান আদিপর্রের অন্তর্গত। এই উপাখ্যানেও উভয় 

পুথিতে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।-_ 
কাশীদাসী মহাভারত 

৭৯। শকুস্তলার পুত্র সর্বধীমনের যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বয়স উপস্থিত 
হইল, তখন মহধি কথ, কপিতয় শিষ্য দ্বারা সপুত্রী শকুণ্তলাকে ছুম্মস্তের নিকট পাঠাই 
দিলেন। হুন্সস্ত শকুস্তুলাকে পত্বী বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, দেবগণ আকাশ- 

বাণী দার হুত্মন্তকে জানাইয়। দিলেন যে, শকুস্তল। তোমার ধর্ধপত্বী এবং সর্বদমন 
তোমার পুত্র। ইহার্দিগকে তুমি গ্রহণ কর। এইরূপ দৈববাণী শুনিয় ছুত্বস্ত তাহাদিগকে 

গ্রহণ করেন। 
ৰ :সপরীয়ী মহাভারড 

/ পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায়। কথ মুনি, শকুস্তলাকে ছুন্সস্তের নিকট পাঠাইয়া বদ ুঙ্গস্ত, 
'অক্ষশাপে শকুত্তলায়- সহিত তাহার পরিণয়ের কথ! ভুলিয়। গিয়াছিলেন। তাই শকুস্তলার 
নানাবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াও তিনি তাহাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিলেন না। তখন 
শকুস্তল! রাজপুরী : হইতে নিঙ্রান্ত হইয়া, একাকী অসহায়ভাবে .এক প্রাস্তরমধ্যে বিলাপ 
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₹ রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাহার জননী মেনকা আসিয়া! তীহাঁকে 
স্বর্গে লইয়া গেলেন এবং শকুস্তলা সেইখানে একটি পুত্র প্রসব করেন। কি কারণে, 
তাহার উল্লেখ নাই_-পরে হুম্স্ত তাহাকে গ্রহণ করেন। 

মুল মহাভারত 

কাশীদাসীর অনুরূপ । 
কাণীদাসী মহাভারত 

৮০। ইন্দ্রের আদেশে লোমশ মুনি, কামাক বনে যুধিষ্িরের নিকট আসিয়া, তাঁহাকে 
অঙ্জুনের কুশল-সংবাদ জ্ঞাপনপূর্বক আশ্বস্ত করেন। 

সপ্জয়ী মহাভারত 

পাঁচ বৎসর যাবৎ অর্জনের অদর্শনে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়। কাম্যক' 
বন হইতে ধবল পর্বতে গিয়া বাস করিতেছেন । অঞ্জনের প্রার্থনাস্থুসারে লোমশ নি 
এইখানে আসিয়া থুধিটির গ্রভৃতিকে অঙ্জুনের কুশল-সংবাদ-জ্ঞাপন করেন। 

মূল মহাভারত 
কাপদাসীর স্চায়। তবে ইন্্র ও অঞ্জন উভয়ের অনুরোধে বোমশ নি ক 

নিকট আগমন করেন। ঠ/ 
কাঈীদাসীম মহাভারত রর 

৮১ । নৌগদিক পুষ্গ আনিবার জন্য ভীম, গন্ধমাদন পর্বতে গিয়াছেন। তীহার, 
আসিতে বিল হইতেছে" দেখিয়া, যুধিষ্টির প্রতৃতি ঘটোতৎকচের সহায়তায় গন্ধমাদন পর্বতে 
উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থানে অবস্থানকালে টা নামে এক অন্ুরে ভীম 
বিনাশ করেন। 

সঞ্জয়ী মহাভারত 

যুধিষ্তির পরসৃতি ঘটোৎকচের সাহায্যে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়া ভীমের সহিত পুনরায় 
কাম্যক.. বনে ফিরিয়া আসিলেন। রাঃ পর জরা নামে এক রাক্ষদকে ভীম কাম্যক 
বনে সংহার করেন। টি 

মৃদা মহাজরিত | 

ধিষ্টির রসি ভীমের সহিত গন্ধমাঁদন পর্বত হইতে . ব্দরিকাশ্রমে গমন .করেন 
এবং সেই ব্দরিকা শ্রমে ভীম কর্তৃক জটাস্ুর নিহত হয় । . . . ্ 



চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 
২০এ আশ্বিন ১৩৩০, ণই অক্টোবর ১৯২৩, ববিবার, অপরাহ্ণ ঙ্টা 

রীযুক্ত রায় যতীন্জরনাথ চৌধুরী প্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্-_সভাঁপতি 

আলোচ্য-বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্যাবিবরণ-পাঠ। ২। সাঁধারণ-সদন্ 

নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কতজ্ঞত| জাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ- 
পাঠি। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ- পতিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র দিদ্ধান্তভূষণ মহাঁশয়-লিখিত “কৌল-মার্গ, 

রহন্ত” নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অন্তপস্থিতিবশতঃ শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 

প্রস্তাবে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুষচন্্র স্থৃতিতীর্ঘ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় 
যতীল্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পাঠ করিলেন । 

সর্বসম্মতিক্রমে. উহ! গৃহীত হইল । 

২। কোন নূতন সদস্য-নির্ধাচনের প্রস্তাব উপস্থিত না হওয়ায় এ বিষয়ের আলোচনা 
হইল না। 

৩। ক- পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুন্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং তাহাদের উপহাঁর- 
দাতুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর! হইল । 

৪। সম্পাদক স্তীযুক্ত অমূলযচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন 

পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। খ-_পরিশিষ্টে এই বিখরণ প্রদত্ত হইল । 
প্রবন্ধ পাঠের পর্বে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্জ দত্ত মহাশয় জানইলেন যে, 

পাটনার বাঙ্গালীগণের নেতা স্বধধ্নিষ্, দার্শনিক পর্ডিত ও বিখ্যাত সাহিত্যিক রায় পূর্ণে্দুনারায়ণ 
“মিংহ এম এ, বি এল্ বাহাছুরের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তিনি পাটনার বঙঈগীয়-সাহিতা- 
স্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও মেদিনীপুরের সন্মিলনে দর্শনশাখার সভাপতির পদ 

অলন্ত করিয়া ছিলেন এবং তিনি বঙঈীয়-সাহিতা-পরিষর্দের অতি প্রাচীন সদস্য. ছিলেন। এই 
অধিবেশনের আহ্বান-পন্র মুদ্রিত হইবার পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহা অদ্যকার 
আলোচা-বিষয়তুক্ত করিতে পারা যায় নাই। আশ! করি, আগামী অধিবেশনে তাহার গুগা- 

বলীর আলোচনা! করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। অন্য এই ছুঃসংবাদ জানান হইল মাত্র। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-”৮পূর্ণে্দু বাবুর মৃত্যুতে যে ব্দেশের ও বিশেষভাবে প্রবাসী 

বাঙ্গালী দমাজের এবং সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। আমরা 
তাহার অকালমৃত্যুতে বিশেষ শোক-স্তপ্ত। 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিলেন। 



একক্রিংশ ভাগ ] [ তৃতীয় সংখা 

নাহিত্য-পরিষৎপ্রিকা 
(ত্রৈমাসিক ) 

পত্রিকাধ্যঙ্ষ 

স্ত্রীনরেন্্নাথ লাহা 

ল্চী 
(প্রবন্ধের মন্ামতেয় জন্ঠ পত্রিকা ধাক্ষ দায়ী নছেন ) 

১। শ্রীচৈতন্টের জগ্গাথদশক শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র শীল ... 

২। ভারতীয় হুদবিদ্ধা জীযুক্ত যোগেন্চন্তর বিস্তাতৃষণ 

৩। বাজালা ভাষায় অনুজা মৌলভী মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, এম্ এ বি এল 

৪ জাঁলদ্দার গড় জীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় 

৫। বৈফব-সাহিত্যে সামাজিক শ্রীযুক্ত বিমাবিছারী মনভ্মদার 
ইতিহাসের উপকরণ ভাগবভ-রত্ব এম্ এ 

৬। জৈনদিগের দৈনিক ষ্টকর্পা জীযুক্ত চিত্তাহরণ চক্তবন্তী বি,এ, 

৭। রিংশ বর্ষের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কারধয বিবরণ 
এককজ্িংশ বর্ষের মামিক ৪ বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবয়ণ এ 

৮৯ 

৭২ 

8৫ 

। ৩৭-৭৯ 

৯-৪৬ 

বিশেষ ড্রধটব্য-_দস্থগণের ঠিকান। পরিবর্তন ঘটিলে, তাহারা অন্থপ্রহ- 

র্ঘক যথাসময়ে কাধ্যালয়ে সংবাদ দিবেন।' 



স্বক্ষীস্স-সাহ্িত্য-পল্লিম্মকেন্লস ১৩৩৭৬ 
ন্বজর্সাতিন্ল শ্মীক্ঘ্যক্ষগ্গনা 

সভাপতি 
শ্রীযুক্ত হীরেজমাথ দত্ত বেদাত্ত-রদ্ব এম্.এ বি এল্ এুর্পি 

স্থকারী সন্ধাপতিঙগণ, 
মহামহোপাধা।র পণ্ডিত গ্ীযুক্ত হরগরসাদ শাস্ত্রী , মহ রাঁজাধিরাজ সরীমক্ত স্তর নিউ মহতাব বাহাছু় 

.. এম্এ,দিআই ই .... 4কেটি,জি সি এস্ আই, ফেস এন আই, 
রায় সাহেব [তগগ্রলাৎ হন পর/চাবিগ্যামহাপব, ; কেলি জাই'ই, জাত ৪ম্. 

সিদ্ধান্তবারি ধি মহারাজ যুক্ত হার মদীনার নি কেদসিআইই 
রায় ভীযুক্ত চুগীলাল বহু এস'য়নাচার্যা সি আই ই, শীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্ 

আই এস্ ও, এমু বি, এক. মি এস্ খযুক্ত ডা:+বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), 
জীযুক্ত রায় ঘতীন্দনাথ চৌধুরী শরীক, এম এ, বি এল * এফ আর এস্ই 

সম্পাদক 

অধাপক জরীযুক্ত অমুলাচরণ বিগ্যাড়বণ 
সয়কারী সম্পাদকগণ 

জীযুক্ত কিরণচন্জা দত্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচ* চক্রবস্তাঁ এম্ এ, বি এল্ 
শ্রীধুক্ত নলিনী?ঞন পণ্তিত জীযুক্ত ভারাপ্রসন্ন ঘোষ নিচ্যাবিনোদ এম্ এ ( পদত্যাগ 
যুক্ত হেমচন্্র ঘোষ করায় পরে ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারতণ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, 

পত্রিকাধক্ষ | 
অধ্যাপক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেপ্রনাথ লাহ। এন্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এচ,.ডি 

 কোষাধাক্ষ 
শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর 

চিত্রশালাধ্যঙ্গ 
শ্রীযুক্ত মনোনে'হন গঞ্গোপাধ্যয় বি ই (অনুস্থত। বশতঃ পদত্যাগ করিবার পয়ে) 

পরীযুক্ত অর্ধেন্দকুমার গঙ্গো পাধায় বি, এ, এটর্ণি 

ৃ ছাত্রাধাক্ষ 

অধা।পক শ্রীমুক্ত মন্মথমোহ্ন বহু এম এ 
গ্রস্থাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত বতীন্রান। থ দত্ত 
আয়-বায়-পরীক্ষকগণ 

যুক্ত অনাধনাধ ঘোষ যুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 

১৩৩১ নক্ান্দেস্ল ল্কণজ্ঘ্যভ্নর্শল্লাতক্ষ-হলম্সিভ্ল্ শনজ্ভাঞ্গাঞ্জ 

অধ্যাপক যুক্ত হুনীতিকুমার-চট্রোপাধ্যায় এমু এ,ডি লিট ; শ্রীযুক্ত খগে্ানখি চট্টোপাধ্া় খি' এ, এটর্ণি; 
ইতৃক্ত মূণালকান্তি ঘোষ ; অধা'পক প্রীযুক্ত জ্ানরঞ্জন বন্দোপাধায় এম্ এবি এল্ঃ ্রীযুক্ত বাণীলাথ মন্দী 
সাহিভানন্দ ; রায় জীতুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ বাহাতুর: মুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ; ডাক্তার আবাল 
গফুর সিদ্দিকী; মহ্।মহোপাধ্যায় কবির'জ ীুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম এস; যুক্ত অমৃতলাল বনু নাটা. 
কলা-হধাকর ; অধাপক যুক্ত হেমচন্ত্ দাশ গুপ্ত এম্ এ,এফ জি এস 7 অধা।পক যু ডাঃ পঞ্চানন মিয়োগী এম 
এ, পি-এচ২ ডি, এফ লি এন (লগ্ুন )7 ঢাঃ জীঘুক্ষ একে দ্নাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম এসসি; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বসন্তরঞম য়ায় নিদব্রভ; অধাপক শ্রীযুক্ত বসন্ুকুম'র চট্টোপাধা।য় ভ'বাতবনিধি এম্ এ) শ্রীযৃত রয় কুগ্ভলাল সিংহ 
সরস্বতী; রায় ইযু ষভীজ:মাহন সিংহ খাহ'ছুর বি এ. বৈচ্য-মহে।প্|ধার কির হীযুজ থিরিজ প্রসপ্প সেম 
কাৰাতীর্থ বিষ্তানিধি ; শীযুক্ত হেমচন্্র সরকার এম এ; অধ্যাপক শ্রীধুজ নিগারনটজ্জ রায় এম্ এ : শরীযু 
ুয়েসাচঙ্জ রায় চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত আওতোব চাটরাপাধ্যায় এমূ. এ ) শ্রবুক্ত ললিতমোহন-মুখোখাব্যায় : 
রীযুক্ত ললিতকৃষায় চট্টোপধায় বি এল) গুক্ত মহত্রচদ্জ রয় তনিধি ; মু সর্ভীশচনা বন্দযোপাধ্যার। 



শ্ীচেতন্তের জগন্নাথদশক 
শ্রীচৈতন্তদেবের রচিত জগন্নাথদশক, ইদানীং কেহ দেখিয়াছেন বা উহার অস্তিত্ব জানেন বা 

ইহা কখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। সন ১২৭৪ সালে ৯৬নং আহীরিটোলা 
ঠিকানার শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রি ত ও প্রকাশিত 'নিত্যকণ্ম” পুস্তকের ৫--৬ পৃষ্ঠার *্রীটৈতত্ত- 
চন্্রমুখপদ্মবিনিগত শ্রীজগন্লাথাষ্টকং* দেখিতে পাই । উহা! অত্যন্ত অশুদ্ধ । উহার প্রথম ল্লোক 
অবিকল উদ্ভূত হইল,-_ 

“কদাচিৎ কালিন্দীতটে বিপিন দঙ্গীততরল 

মদাভি দশনকমল স্যাঁছু মধুপং 
মাপস্তা ব্রহ্ম ম ভবতি গণেশার্চিতপদঃ 

জগন্লাথম্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।” 
১৩২৮ চৈত্র সংখ্যার "নথ বর্ণবপিকৃসমাচারে” দেখিলাম, “কবি বিশ্বস্তর পানি ও জগন্নাথ, 

মল” প্রবন্ধ-লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেজ্জনাথ লাহ। মহাশর বলিতেছেন ,--জগন্লাথমজলের 
সন ১৩০১ সালের সংস্করণে গ্রসথশেষে “অগনাথের স্তব” নৃতন সন্গিবি্ই করা হইয়াছে । “জগন্নাথের 
স্তবটি সেই সর্বজনপরিচিত শ্ীচৈতন্তচন্দ্রমুখপন্মবিনির্গত শ্রীজগনীথাষ্টক |” 

তবেই দেখ! গেল, ১২৭৪ বঙ্গাবে জগন্নাথ অষ্টক প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় । কিন্তু উহা 
অশ্যস্ত অশুদ্ধ, উহ! হইতে প্রন্কত পাঠের উদ্ধার হইবার সম্ভাবন| নাই) সন ১৩০১ সালে যে 
জগন্নাথ অষ্টক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইক়াছে, তাহা আমি দেখি নাই; সুতরাং জানি না, উহা 

পূর্বোক্ত অষ্টকের শোধিত সংস্করণ কিন । আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার গৃহস্থিত পুথিসমূছের 
মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাঁতড়! পাই। এ তিনথানিতেই তিনটি জগন্নাথঘশক লিখিত, জগরাখ 
অষ্টক নহে। তিনখানি পাতড়ার জগন্নাথদশকের পাঠের মেলন করিয়া! উহার পাঠোদ্ধার 
করিয়াছিলাম। আমি বিবেচনা! করি. মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থানকালে এই জগক্াখদশক রচন! 
করিয়া, ইহা দ্বারা জগরাথ দেবের স্তব করিয়াছিলেন | উত্তরকালে জগন্নাথদশকের ছুইটি গ্লোক 
হৃত্য বাবুর আদর্শ পাতড়ায় নষ্ট হওয়ায় তত্প্রকাশিত *নিত্যকর্ম” জগ াথদশক, জগঝাঁথ অইকের 
রূপ ধারণ করিয়াছে । আমি যে জগনাথদশকের উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাঁহ। এই,_. 

"উর নীকঞ্চতৈতন্তচজ্জায় নমঃ ॥ 

কদাচিৎ কালিন্দীপটবিপিনসংসর্গিকবনে 
মুদাভীরীনারীবদনকমলম্থাহ্মধুপঃ | 
রমাশভূত্রঙ্গানুরপতিগণেশার্চিশপদো 

..জগথূবত্থাযী নয়নপথগামী ভবহ মে। ১। 



সীরিতাশ্পরিহৎপত্রিক [নস 
করে সব্যে বেণুং শিরসিনিষিপিরং'কটিওটে 

' ছুকুলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষঞ্চ বিদধন্। 
সদ প্রীম্ু জাবনবিপিনলীলাপরিচয়ো " 
জগন্নাথন্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥ 
মহাস্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে 
বসন্ প্রাসাদাস্বঃ সহজবলভদ্রেণ বলিন! ৷ 

স্থভদ্রামধ্স্থঃ সকলসুরসেবাবসরদে। 

জগরাধন্ামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥ 
কূপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো 

রমাবাণীসেব্যস্ৰ।রদমলপক্কেরুছপদঃ | 
সুরেন্্রোরাধা; শ্রুতিগণসথখোদ্গীতচরিতো 

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥ 
পরং ব্রহ্গাগীডাঃ কমলবদনোতফুল্লনয়নো 

নিবাণী নীলান্রো৷ নিহিতচরণোইনস্শিরসি। 
রদানন্দৈ রাধাসরদবপুরালিঙ্গনহ্খী 
জগন্লাথন্যামী নয়নপথগামী ভবতু মে | ৫॥ 
রথারচো গচ্ছন্ পথি মিলিতত্দেবপটলৈ- 
স্ততঃ প্রাহর্ভাবং প্র,তপদমুপাকর্ণা মদয়ঃ 

দয়াসিন্ধর্ঘদুঃ সকলজগতাং মুখসদয়ো 
. জগন্নাথম্থামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬৪ 

বঃস্তবং সংসারং হততমমসারং সুরপতে 

বুখাভোগাসক্তং সততমপরং দৈবতপি। 

অহং বাঁচে নিত্য পরমমচলং নিশ্চিতমিদং 

জগন্নাথম্থামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭ | 
নচ প্রাপ্যং রাজ্যং নচ কনকমাহে! ন বিসতবং 

নযাচেহছং রম্টাং নিখিলবরকাম্যাং বরবধূং। 
সদ্দাকালং কামং প্রমথপতিনোদগীতচরিতো 
জগনাথন্থামী নয়নপথগামী ভবহু মে॥৮॥ 

ঘনশ্তামাকারঃ সুয়মধু রধাম! তবপিতা 
মহেজ্জাদেরাদ্যো বররমণরাধার্পিততন্থুঃ | 

লসং্বৎসাপ্বস্তরুণতুলসীমাল্য হতগো 
- জগন্াথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৯॥ 



গন ১৩৬১ শ্ীচৈতন্যের জগন্নাথদশক ৯১ 

সদানন্যাকারে! জগতি জগতাং কিষিযহরে! 
জগম্ম,লাধারো! জলধিতনয়াসেবিতপদঃ | . 
জরামৃত্যুধ্বংসী জলদপটলপ্তা মলরুচিঃ 

জগ্নাথহ্থামী নয়নপথগামী ভবতু মে। ১৩। 

ইতি জীচৈতন্চন্্রমাবিরচিতং পরীজগরাথ-দশকং সমাগ্তং | . 

জ্ীশিবচন্দ্র শীল 



ভারতীয় সুদবিদ্য। 
আর্ধয খধিগণের রচিত গ্রস্থাদি পাঠ করিলে দেখ যায়, পুরাকালে কি দর্শন, কি চিকিৎসা- 

শান, কি কৃষিশিল্প, কি হৃদবিদ্য। ব| হুপকারবিদ্যা, সকলেরই চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
ৃষ্টস্তন্থর়প বর্তৃষান প্রবন্ধে হুদবিদ্যা অর্থাৎ পাঁকপ্রণালীর কিরূপ উন্নতি সাঁধিত হইয়াছিল, 
তাহার আলোচনা করিব। 

হুদবিদ্যা বা হুগকারবিদ্যা ( পাক প্রণালী ) চতুঃযষ্টি কলার অগ্ঠতম। শাস্ত্রে দখা যায়, উক্ত 

গুদবিদ্যায় পুণাঙ্গোক নলরাজাই সর্বশ্রেষ্ঠ । তৎ্পরে কুস্তীপুত্র দ্বিতীয় পাব মহাবীর ভীমদেন। 

উক্ত ছুই হৃদবিদ]চার্ধযই পাকগ্রক্রিয়। সাধনার্থ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকত অতি প্রাচীন ভীমকূত পাকশান্ত্র কুত্রাপি আছে 

বলিয়৷ জান। যায় নাই। কিন্ত তদপেক্ষায় প্রাচীনতর মহারাজ নলক্কৃত পাঁকশান্ত্র বিশেষ অনুদন্ধানে 
পাওয়! গিয়াছে । অদ্য সেই মহারারজমলকৃত "পাবদর্প৭” হইতে প্মাংসৌদন” ( পলাউ ) পাকের 
প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছি । বাঁবতীয় ৃপকার অপেক্ষা মহারাজ নলের এমনই পাক বিষয়ে 

বৈচিত্র্য ছিল যে, তাহার পাচিত ব্যঙনের শ্বাদ অন্তের পাঁচিত ব্যঞ্জনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত। 
বনবাপিনী দময়স্তীকে নিপ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়! নলরাজ| নিরুদ্দেশ হইলে পর, দমযন্তী 

বিদর্ড নগরে পিআালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিগেন। বহুতর চেষ্টায়ও নলের অনুসন্ধান না পাইয়া, 

অনন্োপায় হইয়! দময়স্তীর পিতা ভীম ভূপতি, মহাপতিব্রতা দময়স্তীর পুনঃ হ্য়দ্বরের ছল করিয়। 
সমস্ত রাজন্গণফে বিদর্ভ নগরে সমবেত করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে নলরাজা খতুপর্ণ রাজার সারণি- 
রূপে “বাছুক” নাম ধারণ ও বেশ পরিবর্তন করিয়া উপস্থিত ছিলেন। দময়স্তী গ্রচ্ছন্নভাবে 

সথী ফেশিনী হবার! নলের পাঁচিত মাংসৌদন আনাইঙ্কা, তাহার সদগন্ধ ভ্রাণ করিয়া! ও নুরদ আস্বাদন 
করিয়া, এই মাংসপাচককেই নল বলিয়! নিঃদন্দেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলের এমনই 
পাক-নৈপুণ্য ছিল। যথ1,-- ূ 

পপুনর্গচ্ প্রমন্তস্ত বাহুকন্তোপসংস্কতং ৷ মহাঁনপাৎ শৃতৎ মাংসমানয়ন্থেহ ভামিনি॥ 
সা গন্ব। বাহুকগ্ত।গ্রে তন্মাংদমপর্কষা চ। অত্যুঞ্চমেব ত্বরিতা৷ ততক্ষণাতৎ, প্রিরকারিণী 
দময়ন্তে ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন । সোচিতা৷ নলসি্ধস্ত মাংসস্ত বহুশঃ পুরা । 

প্রান্ত মত্বা৷ নলং হুতং প্রাক্রোশদভূশ-ছুঃখিত| 1৮ ( মহাভারত, বন--৭1২০--২৩)।  . 

অর্থ--হে কেশিনি | তুমি পুনর্ব্বার তথা বাইর প্রমাদগ্রসন্ত বাকের পাচিত মাংল সেই 
ন্ধনশাল! হইতে আনয়ন কর। দময়ন্তীর এরূপ আগ্রহ দেখিয়া কেশিনী পুর্ধার এ পাকশালায় 
ধায়, সেই উষ্ণ মাংস অপহরণ করিয়া, দ্রুতগতিতে আপিয়া দময়স্তীকে প্রদান করিল। পূর্বে 
দময়ন্তী বহুবারই নলপক মাংসের আম্বাদ বিশেষদপ অবগত ছিলেন। এখন আবার সেই মাংস 

ভোজন করিয়, অবিকগ সেই আন্মাদ অন্ুতব করিয়া, খতুপর্ণ রাজার সারথি বাহুককেই নল স্থির 
করিয়া, অত্যন্ত হঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন | 

* বহঙ্গীয়-স।হিত্য-পরিষধের ২৯শ বাধিক ১ম ম|াসক আধবেশনে পঠিত । 
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এতত্বারা ইহাই জুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নলয়াজার সদৃশ পাকবিদ্যায় পরিনিঠিত 
গার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। অতএব অদ্য নল রাজার কত "পাকদর্পণ” গ্রন্থ হইতে প্রথমতঃ 

মাংস পাকের প্রণালী ভাপন করিতেছি । 

ংসৌদন ( পলাউ ) 
প্ছাগমেষশকুস্তাদি-প্রাণিনাং পললং বুধ; | 

সমাদায় পুনস্তন্ত ত্বগন্ত্াণি সমুত্হজেৎ। 

তেষামেকতমং মাংসং ক্ষালয়েদ্বারিণ ততঃ। 

অস্থিভিঃ সহ সঞ্দা নিক্ষিপেতন্ত ভাজনে 1” 
অর্থ--পাঁঠা, মেড়া অথবা অপরাপর পক্ষী প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর চর্ম এবং আঁত পরিত)াগ 

করিয়া, তাহার মাংস লইয়! প্রক্ষালম করিবে | পরে অস্থির সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া! পান্রে রাখিবে। 

উতক্রামোদকের লক্ষণ 
“অনাপলং ততো ভাণ্ডে তওুক্ক্টোদকং শুভে। 

নিধায় শুদ্ধমুদকং সমং কৃত্বাপরেত সুধী | 

তণ্ডে পয়সি তন্মাংদং নিক্ষিপেৎ ফালিতং পুনঃ । 

পুনশ্চ নিক্ষিপেন্তত্র কুস্তীং কুস্তব্বরীং বুধঃ | 

তণ্তে মাংসে পুরঃ সম্যকশোধয়েৎ চিক্কনং বিনা । 

শীতলঞ্চ পুনঃ কৃত্বা কুহ্থমৈরধিবাসয়েৎ। 

স্সেচ্চ মৃগনাভিঞ্চ কপুরং হিমবারিচ 
সুহূর্থমেকং সংস্থাপ্য প্রহ্থনানি পরিত্যজেৎ্।” 
এতদুতক্রামমুদকমাহুঃ হুদ বিশারদাঃ | 

অর্থ-_-উৎক্রা-জলের লক্ষণ-স্পরিফার পাত্রে তুষ কন্করাদি না থাকে, এইরূপ তুলে 
( চেলেনির ) জল রাখিবে এবং যে পরিমাণ তওুলের জল, সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ জল এঁ তওুল- 
জলের সহিত মিশাইবে। তৎপরে এ জল উষ্ণ করিয়া পূর্বের প্রক্ষাণিত মাংস ঢাঁলিয়৷ দিবে । 

পুনর্ধার তাহাতে কু্ভী ( কটফল ) ও ধ'নের চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে । তৎপরে মাংস চিক্কন সুসিন্ধ 
নাহইতে (পাকস্ত ব্রিবিধো মন্দশ্চিকনঃ খরচিকনঃ বাগতট করে), ঈষত্তপ্ত আভাসিঙ্ব 
হইলে উত্তমরূপে এ জল ঢালিয়া লইবে । তৎপরে এ মাংসগালিত জল শীতল হইলে তাহাতে 
ফেলিয়! সুবাসিত করিবে। দণ্ড ছুই. কাল রাখিয়। এ পুষ্পগুলি উঠাইয়! ফেলিবে। এইরূপ 
প্রক্রিয়ায় সাধিত জলকে উতক্রাম জল কছে। ইহা পাকাচীর্য)দিগের পরিভাষ!। 

উৎক্রাম শব্দের যোগার্থ 
পসর্ব্বোদ কাতি ক্রমণাৎ্ উৎ্কৃষ্টত্বাদিদং পয়ঃ। 
রসসর্বস্থরূপত্বাদুৎক্রামমিতি কথ্যতে 1” 
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, আ--নিজের উৎকর্ষগুণে এই জল সকল 'জলফে অতিক্রম করিয়াছে এবং র্লের টা 

সারভূত, এই জ্ভ ইহাকে উৎক্রাদ জল কছে। টি 
“ক্রিভাগপুরিতাং স্থালীং তজ্জলৈ্চ প্রমাঁগবিৎ 
্থাপয়েচ্চ তথা চুল্যাং তণ্ডে পয়সি বহন! | 
চতুর্থাংশান্ ক্ষিপেৎ সম্যক্ ফাঁলিতান্ গৌরতগুলান্। 
ঈষৎ পাকে তু সঞ্জাতে সগুভে শালিতগুলে ॥ 

আদায় পকপললমপক্কমথবামিষং | 
জলে বিলীনে তত্তক্রমঙ্গারেষু সমাবিশেৎ। 
ক্ষীর নারিকেলন্ত নবং সর্পিরম্ততৈবচ | 
্সেত্তব্রৈব রম্যাণি কেতকীকুস্ুমানি চ॥ 

নিক্ষিপেৎ সকলাংস্তত্র পর্য)টপ্রমুখোত্তবান্। 
গদ্ধৈঃ কপূরক্ত,রীসম্ভবৈশ্চাধিবাসয়েৎ 
তন্ুুখং ছাদয়েৎ সম্যক বিধাঁনেন বিচক্ষণঃ | 

লিম্পেত্তদগন্ধরক্ষার্থং তদ্রন্ধং কনিকৈঞ বং । 

আবর্তনং পুনঃ কুর্য্যাদারেঘেব তান্ পুরঃ। 

যাবতা মৃছভাবং ন্মাৎ তাবভত্র গ্রযোজয়েৎ। 
এবমামিষসভ্ভূতং দাপয়েদ্নমীদৃশং | 

ইদং রুচিকরং বৃষ্যং পথ্যং লু বল-প্রদং | 
ধাতুবৃদ্ধিকরত্বাচ্চ ব্রণদোধান্ প্রশাম্যতি 1” 

অর্থ পূর্ববপ্রস্তত উতক্রাম জল দ্বারা পাকপাত্রের তিন ভাগ পুর্ণ করিবে । উননের 
উপরে চাপাইয়৷ জল উষ্ণ হইলে পরে উৎকৃষ্ট শুভ্র তওুল ধৌত করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ পুর্ণ 
করিবে। তৎপরে যখন দেখিবে, এ তগুল ঈষৎ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পুর্ব্বোক্ত অর্ধপক মাংস 
অথব! কাঁচা মাংস এঁ পাকপাত্রে ঢালিয় দিবে । সমস্ত জল যখন গুফাইয়া যাটবে, তখন এঁ অন্ন- 
পাজ্জ অলম্ত অঙ্গারের উপর রাখিয়া, নারিকেলের ছুপ্ধ, সদেোত্বত এবং উত্তম কেতকীপুষ্প তাহাতে 
মিশাইবে এবং পাপর ভাজা! প্রভৃতি পিষ্টককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে মিশাইবে এবং কপুর, 
মৃগনাতি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্য সংযোগে সুবাসিত করিবে । এই সময়ে শরা দ্বারা পাকপান্রেয মুখ বন্ধ 
করিয়া, ময়দা হবার! তাহার ফাঁক বন্ধ করিয়! দিবে। পুর্ববার জলদঙ্গায়ের উপরে এ মাংসপাজ 

চাপাইয়৷ এমন ভাবে অনুমান করিয়া! সিঞ্খ করিবে, যাহাতে সেই মাংসৌদদন অতীব কৌমল 
হয়। এইরূপে পলাউ অতীব স্ুপ্বাঘ, বীর্যযবর্ধক, হিতকারী, লখুপাক, বলবর্ধক, সপ্ত ধাতুর 
পোষক এবং ব্রণ রোগনাশক জানিবে । মাংসপ্রিয় ধনিগণ একবার এইরপ প্রণালীতে মাংস পাক 
করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন। 

জ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ 



বাঙ্গাল।' ভাষায় অনুজ্ঞ৷ 
বাঙাল! ভাবায় সন্রমার্থেখ অনুক্তার মধ্যম পুরুষে ছ'টি রূপ হয়, 
১) তুমি কয়): ২। তুমি করিও। 
প্রথমটীতে বর্তমান কাল বুঝায়, স্বিতীয়টাতে ভবিষ্যৎ হুচন! করে। ছটা দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 
১। বাছা! জান, সত্য করিয়া ব্যস ( বর্তমান 'অনুজ্ঞা ), 

২। সদা সত্য কথা ম্বিনও ( ভবিষাৎ অনুভ্ঞা)। 
তুচ্ছার্থ মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপ নিত্য-বর্তমান ( লট) কালের রূপের সমান। 

কিন্ত বর্তমান অনুক্ঞার রূপ নিত্য-বর্তমান কালের রূপ হুইতে বিভিন্ন | যেমন-_ 
১। তুই তাঁহাকে জ্রভিলত্ যে, আমি ভাল আছি। ( ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ ) 
২। তুই তাহাকে ব্বভুন্ যে, আমি ভাল আছি। (বর্তমান অনুর! ) 
৩। তুইকিব্বতিসস্? (নিত্য-বর্তমান ) 
ওদিকে বিস্ সন্তরমার্থ মধ্যমপুরুষে বর্তমান অন্ুজ্ঞা ও নিত্য-বর্তমানের রূপ একই | যেমন--. 
১) তুমি স্ত্য লল ( বর্তমান অনুজ্ঞা ) 

২) তুমি কিন্বতল 1? (নিত্য-বর্তমান) 
বুঝাইবার জন্ত একটা চিত্র দিতেছি £-- 

তুমি শনি ও ) 

তুই কন্লিস্ / 

তুমি শব 

ন্ল্র 
না+ অর্থ বুঝা ইতে কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ অন্তজ্ঞার রূপই ব্যবহার করি। যেষন--. 

যাহ! জানিস্, সত্য করিয়া বল্, মিথ্যা বতিলস্ ন!। 
বাহা জান, সত্য কত্তিয়া বল, মিথ্যা বিল ও না। 

অনুভ্ঞায় মান্তার্থ মধ্যম ও প্রথম পুরুষে'_আপনি বা তিনি ল্লনন্ন | তুচ্ছার্থ প্রথম 
পুরুষে-”সে শু বত শত) | 

এই রূপগুলি বর্তমান কালের রূপ হইতে পৃথক) পূর্ববঙ্গে 'করুন” স্থানে নিত্য-বর্তমানের 
করেন" দেখিতে পাওয়া বায় । আধুনিক বাঙ্গাল! ভাষায় উত্তমপুকুষের অনুভ্ঞার বর্তমান হইতে 
নী 

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ। 

নিত্য-বর্তমান | 

] বর্তমান অনুক্ঞ। 

১। ঝুৎপত্তি বা! প্রাচীন রূপ অনুসরণে বানান হইবে বাঙ্গাল! (প্রাচীন বা" বঙ্গ।ল, ১৪ শতকের পারসীতে 

ব্গালহ,), উচ্চারণ অনুসারে বাংল] “বাঙল।” ন1 বুৎপত্তি-সম্মত, ন! উচ্চারণগত | 

২। তুষি সন্মার্থ আপনি সাস্তার্থ ও তুই তূচ্ছার্থ মহান পুরুষ । আমি এই সংজ্ঞাগুলি হেমচজ্ বড় বার 
_অসমীয়। বাকরণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি । 
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পৃথক কোন রূপ নাই। এখানে একটা কথ! পরিষ্কার করিয়া রাখ। ভাল। ভাষাতত্বের হিসাবে 

'তুই', “তুমি” বাস্তবিক যথাক্রমে উত্তমপুরুষের একবচন ও- বন্ছবচন। ইংরেকি (১৩৩, /0এএর 
কিংবা জর্মান্ ৫৮, 351৩ এর সঙ্গে তুই, তুমির বচন ও প্রয়োগের তুলন! করা যাইতে পারে। 

ভুই--€তই, (বৌদ্ধ গান) 
(তইআ! ('সগডুশতকে )) 

এতই, তুই, তুএ ( গ্রাকৃত। তৃতীয়ায় ) 

এতয়া। তবয়া (পালি) তৃতীয়ায়) 
তত্ব ( সংস্কৃত তৃতীয়ায় ) 

অন্ত সমজাত ( ০০£786) ভাষার সঙ্গে তুলনায় দেখি--হিন্দী মৈথিলী “তু, মারাঠী 'ভৃ” 
গুজরাটী “তু” পঞ্জাবী 'ত+, শিল্ধী “তু”, নেপালী 'ত-এ দমস্তই প্রথমার একবচনে। অব্ঠ 
আসামী ভাষার “তই” ও উড়্িয়ার “তু” বাঙ্গাল! “তুই, পদেরই মত তুচ্ছার্থ মধ্যমপুকুষ একবগন, এবং 
আদামী “তুমি ও উড়িয়! 'তুস্তে” বাঙ্গালা “তুমি' পদেরই মত সন্তার্থ মধামপুরুষ একবচন | কিন্ত 
ভাষাতত্বের দিক্ হইতে বাং তুমি এতু্ষি ( মধ্যবাঙ্গালীয়) “তুম্ছে ( বৌদ্ধগান ) এতুম্হে 
( অপভ্রংশ, গ্রান্কত, পালি, বছবচনে )। নবা-হিন্দু-আর্ধয (16০-174০-41550 ) ভার 

সহিত তুলনায় মারাঠী 'তুম্হী+, গুঞ্ররাটী “তমে?, নেপালী 'ভিমি', বেদিয়া! (35198)) 'তুমেন+। 
পাঞ্জাবী 'তুসী” সিন্ধী তবহী+--মধ্ম পুরুষের বহুবচন । 

যদি বাঙ্গালা, অণভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি ও সংস্কতে চর্-ধাতুর বর্তমান কালের অহুজ্ঞার মধ্যম 
পুরুষের রূপ করা যায়, তবে আমরা দেখিব -- 

বাং চর্ এ প্র!” পা সং+ চর 

বাং চর এগ্রাচীন বাং, প্র. চরহ 
পালি চরথ- সং চরত 

বাঙ্গালার নিত্য-বর্তমান ( লট.) ও অনুজ্ঞার (লোট) সম্ত্রমার্থ মধ্যম পুরুষের গোলযোগ : 
পালি-যুগের । পালি চরথ, প্রাক হ চরহস্মমং চরত, চরথ উত্তর়ই। 

নবা-হিম্দু-মার্্য ভাষাসমূহের সহিত তুলনা করিলে--বাঁগাল! 'চর্ আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, 
মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, নেপালী $র্, সিন্ধী চরি, চরু। বাং, চর, উ. চর, পুরবিরা চরহ, 
চর, আস. চর! (চক্জবিন্ু প্রক্ষিগ্ত ) নে. চরো, চরে, মা. চরা, হি. পা, গুজ,. দিশ্বী চরো 
(অপভ্রংশ ঢরহু )। মারাঠী ও আগামী ভিন্ন এই সমস্ত ভাষায় নিত্যবর্তমান ও অন্ুজ্ঞার 
মধ্যমপুরুষ বহুবচনের রূপ একই। 

এক্ষণে ১ম পুক্রষের কথ! । বাং সে এঅর্দমাগধী সে ( ১ম ও ওয়া ) «সং তেন ( ওয় )। 

বাং তিনি «সং তানি (যেমন দিদী «দাদী, তিদী €তসী €মতপী): তুলনায়__বাং সে, 
উড়িয়া, মৈথিলী সে, আসামী দি, ভোজপুরী সে? হিন্দী, পঞ্জাবী, দি্ধী ব্রজবুলি সো--সমন্তই 
একবচন। বাং 'তিনি” মৈথিলী তনি, ভোজপুরী তৈন্হ, ব্রজ, তিনি, পঞ্জাবী. তিনী, সিশ্ধী 



সন ১৩৩১ ] বাঙ্গাল৷ ভাষায় অনুজ্ঞা ৯৭ 

তিনি, নেপালী তিন্হ। এই সমন্তই কর্তা ভিন্ন অন্ত কারকের বহুবচণের শব্বরূপের মূল 
(8505 ০: 00110109 09,353 )। 

বাং চরুক €প্রাচীন বাং চরউক «প্রা চরউ+-ক স্থার্থে সং চরতু। 
বাং চরুন € প্রাচীন বাং চরড় «গা পা. সং চরস্ত। 

অন্য ভাষার সহিত তুলনা করিলে--বাং চরুধ, প্রাচীন বাঙ্গাল! চর, চরউ, চরুক, চরউক, 
আসামী চরক $ মৈথিলী চরু, চরৌক ? উড়িয়া চরু? মারাঠী চরো। চরু? নেপালী চরোন্। স্বার্থে 
“ক” বাং. আ. ও যৈ. ভাবায় দেখা যাইতেছে । 

বাং চরুন, প্রাচীন বাঙাল! চরন্ধ ( আসামী চরোক ), মৈথিলী চরোক্ছি, উড়িয়া চরন্ধ, মারাঠী 
চরোৎ, চর্ূৎ, নেপালী চরুন্। 

বাং, আ. উ. নে. ভিন্ন নব্য হিন্দু-আর্ধয ভাষায় প্রথম পুরুষের নিত্য-বর্তমান ও অন্ভার রূপ 
একই। স্বার্থে “ক” মধ্য-বাঙ্গালায় নিত্য-বর্তমান, বর্তমান অন্ুজ্ঞ!, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের 
তুচ্ছার্থ প্রথম পুরুষে বিকল্পে বাবহৃত হইত $ যেমন সে চরে, চরেক, চরু,' চরুক, চরিল, চরিলেক, 
চরিব, চরিবেক । আধুনিক ঝজাগার অনুজ্ঞ। হইলে “ক” স্থায়ী হইয়াছে। 

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উৎপত্তি কোথা ভইতে? প্রথমে নব্যহিন্দু-আর্ধ্য ভাষাসমূহের সহিত 
তুলন! করিয়া দেখা যাউক। আসামী ও উড়িয়ায় এই ভবিষ্যৎ অনুক্ঞার তুল্যরূপ কোন পদ 
আছে কি না, জানি না । কিন্তু পূরবিয়া হিন্দীতে (170০91016র 72896917 22101) বাঙ্গালার 

তুল্যরূপ পাওয়! যাঁয়। যেমন--চরিহ' |১ বাঙ্গালা স্তায় তাহাঁতেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

ছুই অন্থজ্ঞাই বাবহৃত হয়) প্রাচীন দিদ্ধী ভাষায় এবং কখন কখন নব্য-সিন্ধী ভাষায় 
চিরিছে” এইরূপ জনুভ্াক় মধাম পুরুষে বহুবচনের রূপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিন্দী চরিয়ো, 

প. চরীও। 

এক্ষণে বুৎপত্তি হিসাবে, বাং চরিও «৫চরিহ (প্রাচীন বাং বৌদ্ধগান, কৃষ্ককীর্তন ইত্যাদি 
এ চরিহহ এচরিহিহ ( অপভ্রংশ, প্রাকৃত ) €চরিষাথ (সং )। 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার তুচ্ছ মধামপুরুষের রূপ নিত্য-বর্তমানের তুল্য হইলেও তাহাদের 
উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়। বোধ হয়। চরিন্ ( অন্থত্ঞ।)* ঢরিসি €চরিহদি ( বৌদ্ধগান) 
€চরিহিসি ( প্রারকত) এচরিষাসি (সং)। 

চরিস্ (নিত্য-বর্তমন ) -চরদি--( প্রাচীন বাঙ্গালা, বৌদ্ধগান, প্রাকৃত, পালি ও:সংস্কত )। 
বৌদ্ধগানে এই ভবিষ্যৎ অনুঙ্ঞার প্রয়োগ পাওয়া যায় । 

১। 498. 10561 0:55, 120951185 09069259115 500 09৩ 00110910890 10 035 2150. 

7061300 ; 12. 3108. ইচ্ছে ৪00 0101. ইহ, ৪. £" পিছে 742 £%০%, পট়িহ 7626 ০. 00015 15 & 

15595০8] 2) ০06 006 10251. 115019106 1600556 01 0556 81352 0025 20108082730) 

820 0095 ৩ ০81160. 2, /7667/1/4. 90150100853 1615 835৫. 118. 08৩ 36133৩ 06 8 510015 010৩. 

(:০৩50151$ ০00 9790৮ 06 09890150 1210808855। 0. 339) 

| ৯১৪ 



৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিকা [ ওর সংখ্যা 

সদৃগুর বোছে করিছ সো নিচ্চল। (ভুমুকু ) ৩৭ পৃঃ । 

জই তুদ্ে ভূস্ুকু অহেই জাইবে মারিহদি পঞ্চজনা 

নলনীবন পইসন্কে হোহিলি একুমণা॥ (ভূন্থকু ) ৪০ পৃঃ ।' 

সংস্কৃত জুট, হইতে উদ্ভৃত মধাম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুষ্ঞার পদ ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালার প্রথম 
পুরুষ ও উত্তম পুরুষের পদও দেখ! যায়। 

একব5ন বহুবচন 

প্রথম পুরুষ-. চরিছে, চরি এ ৫ 

মধাম পুরুষ *্চরিসি চরিহ 
উত্তম পুরুষ চরিমো চরিউ, চরিউ 

এইগুলির প্রয়োগের দৃষ্টাস্ত, প্রথম পুরুষে, প্রীকষ্ণকীর্তন হইতে-- 
কেছে। যবে বেকত বক্ল্লহে এহ! কাজ । 
আদ্ছার খাখার তবে তোন্দে পাইবে লাজ । ২৫১ পৃঃ 

. ধরী তোন্ধে আঙ্গার বচনে। 
নিষধ রাধাক যতনে ॥ 
আর বার হেন না শ্বন্ষিহে। 
পুরুষের আধি ন্নিন্বান্লিহে ॥ ২৬২ পৃঃ 
কানিআ৷ জাণায়িবো কাশে ॥ 
পাছে কাহ্যাঞ্রি মোকে ন| চ্ছিহে দোষে ॥ ১০০ পৃঃ 

যবে কাক না শ্মিমভিশিহ্ে করমের ফলে। 
হাতে তুলি! মে! খাইবে! গরলে ॥ ৩৩৬ পৃঃ . 
যবে তোরে ক্মাক্মিহে পরাণে। 
তবে তোকে রাখিব কোণ জনে | ৬৫ পৃঃ 

সুণী কি আুভিনহে বাপ নান্দে। 
বাশী হারাইলে। মে| নিন্দে ॥ ৩১৪ পৃঃ 
শুন্নীএ যবে সেআইহন বীর। 
করেতে তোঙ্গ। করিব চীর ॥ ৪৩ পৃঃ 
সধি সব নিষধ যতনে । 

কেছে! তার না শ্ুহিএ মরণে | ২৫৭ পৃঃ 

রুত্তিবাসের রামায়ণ ( বলীর-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ) হইতে" 

জাইমুক ভৃগুয়াম তবেসি প্রাণ জাইহছে।-_-উততরকাণ়্, ১৯৭ কলম 



সন ১৩৩১ ] বাঙ্গাল। ভাষায় অনুজ্ঞা। ৯৯ 

উত্তমপুরুষে দিনার হইতে 
কেমনে ববর্খিজক্ষেমা! মোঞ্ে একসরী কুঙজে। ৩৮৭ পৃঃ 
আগ হউ রাঁধ! পাছে নই উ আন্ধে ভার। ১১৩ পৃঃ 

এর্খ। আদ সন্ধে আঙ্দে দেখী। 

আমৃতে হিনিপ্থিুউ১ ছই আক্ষী ॥ ১৯৯ পৃঃ 
যুগতী স্বন্কিউ এবে সুন বড়ায়ি ল 

তোর মোর এক মনে । ১২০ পৃঃ 

চল রাধা পথ এড়ি জ্যাই-্উ বনে বন। ১২১ পৃঃ 
আনহ সকল নখিজন 

মেলী ুল্লিভ বুগতী। ১৪১ পৃঃ 
সঙ্ধা পার কর সবাই মথুরার হাটে। ১3৫ পৃঃ 

আইস তোর দঙ্গে জাহউউ বন্দাবন। ৩৫৪ পৃঃ 
কতিবাসের রামায়ণ হইতে-_ 

বিস্তারিয়া কহ.মুনি শুন্নিউ কথন। উন্তরকাণ্ড, ৫৬ কলম। 
চরিএ €ঠরিছে «* চরিহএ এচরিহঈ (অপভ্রংশ ) “৫চরিছিই (প্রাকৃত ) এচরিষ্যতি 

(সং)। তুলনায় প্রাচীন-হি. চরিহই, চরিহহি, ব্রঞ্জভাষা চরিটৈ, পুরবিয়াহি, চরী (এ৫&চরিঈ 
€*চরিহী )২। চরিএ পদটী বড় গোলমেলে। মধ্য বাঙ্গালায় ইহার তিন প্রকার প্রয়োগ পাওয়া! 

যায়। (১) বর্তমানে উত্তমপুরুষের বহছবচনে | আদি চরিএম্সং অন্মাভিঃ চর্যযতে। 

(২) বর্তমান কর্ধবাচ্যে চরি এ." সং চর্যাতে ৷ (০) ভবিষ্যতে প্রথম পুরুষে চরি এ. চরিহেস্ সং 

চরিষ্যতি। শ্রীকফকীর্ডনে বিকল্পে হলোপের দৃষ্টান্ত যথা,-+বারহ, বার; গোহারী, গোআগী; 
খাহস খাঅ। চরিমু। চরিছিমুঃ চরিমো এচরিহিমো, (প্রাকৃত) চরিষ্যাম (নং )| চরিউ, 
চরিউ €৫* চরিছ চীন (অপত্রংশ ) এচরিন্সং (প্রাকৃত) এচরিষ্যামি ( সংস্কৃত)। 

বুৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে, চিরিউ' ও “চরিমো” এই উভগ্নের মধ্যে বচন পরিবর্তন 
হইয়াছে। তুলনায় বাং উরিউ, চরিউ, ব্রজভাষ! চরিহ্ৌী৷ ( একবন ), মাড়োয়ারী চরহ 
( একবচন )৬) বাং চরিমুঃ চরিমো, আসামী চরিম ( এর্ক ও বহুবচন ) উড়িয়া চরিমি ( একবচন ), 
( €শ্রাকত চরিহিমি )। উড়িয়ার চরিবি পদের বিকারে চরিমি নহে, যেমন 17091016 
প্রভৃতি মনে করেন (17106701৩, ৩৬৫ পৃঃ) 1381180)এর 01075 18071081, ৪৮১ পৃ) 1 

সাহিত্যের ভাষা! হইতে নির্বাদিত হইলেও প্রাদেশিক ভাবে “চরিমু* ও “চরিমো' পদের রোগ 
আছে। যেমন দিনাঞপুরে চরিম্) মালদহ চর্দু) রাজবংশী (রঙ্গপুর) চরিম্। চরিমু, চরিমো । 

টাকায় চরুম? পিলহটে চর্ম? চাক্মায় চরিম। বরিশালে চর্মু। 
১। ৮ যুলে সিঞউ ছাপার ভূল। ট/ক।য় সিধিউ দেওয়া হওয়াছে। 
২। 0800190 09070081) ৩৫৬ পৃঃ ৩। এ) ৩৫৮ পৃঃ । 

আশা পিশাহ্লি 



১০০ সাহিত্য-পরিষত-পান্রিকা [ও সংখ্যা 

এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমস্ত ঝালালা দেশের সাহিত্যে 'চরিমু* পদের বহুল ব্যবহার ছিল )-- 

দৈতা বলে ঝাট আন মহেশের শুল। 

সেন! সনে রাবণায় করিমু নিচ্মুল ॥ ( কৃতিবাঁস, উত্তরকাণ্ড, ১০৪ পৃঃ) 
শাপ অগ্নি দিমু আজি কোন জনে তন্দি। 

শাঁপ অগ্রিতে পোড়াইব অযোধা! নগরী ॥ (এ, ২৮১ পৃঃ) 
কেহ বলে পরাইমু গীত বসন। 
চরণে নুপুর দিমু বলে কোন্ধ জন। ' 

শ্রীক্ষষ্চবিজয় ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ ) 

প্রভু বলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে 1 / 

মু আর না৷ যাইমূ সংসার ভিতরে। 
(বঙ্গসাহিতা-পরিচয়, চৈতন্য ভাগবত, ১১৮১ পৃঃ) 

আজি তোর গঙ্গায় ফেলিমু গৌড়পাট । 
সবংশে কাটিমু তোর হত্তী ঘোড়া ঠাট ॥ 

( এ, জয়াননের চৈতন্-মঙগল, ১১৫৬ পৃঃ) 
হৃদয়ে ধরিমু তোমায় কমল-চরণ | 

নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥ ( এ, চৈতন্ত-চরিতামূত, ১২২৫ পৃঃ) 

ভবিষ্যৎ অঙ্গুভ্ঞায় ভবিষ্যৎ কালেরও প্রয়োগ হয়) যেমন, সদ1 সত্য কথ! বলিও, কিংব! সদা 

সত্য কথা বলিবে। 
আসামীতেও এইরূপ১। পুরবিয়! হিন্দীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা বায় । এইরূপ 

প্রয়োগ বাস্তবিক মৃলান্যায়ী। কেন না, সং 'তব/ প্রত্যয় হইতে বা. আ.. পূরবিয়! হিন্দী প্রস্থৃতি 

ভাষার ভবিধাতের ইব, অব প্রত্যয় আসিয়াছে £ বাং চলিব €চলিঅব্ব এচলিতব্য | ভবিষ্যৎ 

অর্থই বরং এই সব ভাষায় নৃতন স্থৃটি | | ূ 
ৃ মুহম্মদ শহীছুল্লাহ 

পুস্তক-বিবৃতি 
১) (91925005008 91 191910011650150050, ৬০010 2২ 51500, 
২। 4১ 00100578059 33758100781 06 006 0889151) [7911858863 ৮5 £৯5 ভু 

২0001 170611)1৩, 
৩। 41) 12010000000 00 005 5100111 70151506 ০01 005 3119511 14808088৩, 

17210 [১ (19101091509 তে 4৯5 011615010, - 
৪ | 07798 (51001081 রি [0503 108511502, 
€ | 4 91000115560 7211 (12201081995 2 00115 

৬॥ অসমীয়! ব্যাকরণ, হেমচন্ত্র বরুবা-গ্রণীত। 
৭) শ্রীককষ্চকীর্তন, বজীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। 
৮| রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, এঁ। 

১। জস. বাকরণস্”৯১ পৃঃ | ২। 0200181) 01208005879 ৩৫৫ পৃঃ, ৫০৮ প্যারা। 
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গড় খাই ৬ ৫] সরা ঞ তে ]া]]]]]]]]]]]]] 1111] 111 

টক 

11111 27) রং গভের, মথ-প্রাচীর পা ২ ঘাত্রা সি্ি এম্মঠাকুর 
৫৫ ১২০০ 

1: 

জালন্দর বা জালালে 

41111 11টি ঠ্ব। বর্তমান চলিত নাম রর ৃ & / 

বা 

৪ 

এ] টু 

, 

যায 

৪/1০.-5& ১০৫ 
হা 111181111 রী 111 

10 রা 
| প্র 

ৃঁ ॥ 
] রি 

শ্াগি |]000111111111110100110110)011 2 (0001]1111111)1101010101015 খু ৮ 

্ি 

16 

হা 

ভোবলা বা গড় ভবানীপুর মৌজা 





জালন্দার গড় 

( অস্তিত্বের অনুসন্ধান ) 

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ঘমঙগলে ময়নার রাজ! লাউসেনের কামদল 
বাঘ বধ একটা বিশিষ্ট পালা । লাউসেন, গৌড়াধিপ ধর্মপালৈর শ্তালিক! রঞ্জাবতীর পুত্র; কর্ণসেন 
ইহার পিতা) ঢেকুরের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রগুলি নিত হয় এবং 

বৃ্ধবয়সে রঞ্জাবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া, লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট প্ময়নাভূষন” ইনাম পাইয়া 
তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন । লাউসেন ধর্মের সেবক এবং ধর্মের তথা অন্তান্ত দেবতাগণের 

ককুপা তাহার উপর যথেষ্ট । গোড়েশ্বরের দর্শন কামনায় ময়ন! হইতে যাত্রা করিয়া, তিনি জালনার 
গড়ে কাষদল বাঘ বধ করেন। 

কামদল বাঁধ বধ পাঁজার উপাখ্যানগাগ এইরূপ,স্-জলাদ বা জালানশিখর জালনার গড়ের 
রাজ! ছিলেন। একদা! মৃগয়ায় গিয়! তারাদীধীর জঙ্গলে একটা শার্দু ল-শাবক প্রাপ্ত হইয়া পুজঙগেছে 
তাহাকে পালন করিতে থাকেন। রূপী বাঁধিনীর বেট! কামদল বাধ দিনে দিনে প্রচণ্ড বিক্রমশালী 
ও অত্যাচারী হওয়ায় রাজ! ভাহাঁকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন । কামদল বাথ ইন্দ্রের নর্তুক 

ছিল; অভিশাপে ব্যা্রজম্ম গ্রহণ করে। জালানশিখর শৈব ছিলেন--তীঁহার ভক্তি পরীক্ষা 
করিবার নিমিত্ত হরপার্কতী ভিক্ষার্থ আগমন করেন। রাজ! ছূর্বদ্ধিবশতঃ ভিক্ষা ন! দিয়া, কুকুর 
প্লেলাইয়া” দেন। দেবী কুপিতা হইয়া কামদলকে বন্ধনমুক্ত করিয়! দিলে, কামদল বাধ নগর 

ছারখার করিয়া! দেয়। রাজা! গ্রাণভয়ে গৌড়ে আশ্রয় লয়েন। পরে গোৌড়েশ্বরও সালে ক্র্যা্ 
দমনে আসিয়া) ত্র্যাপ্ররাজ কর্তৃক পরাভূত হইয়! পলায়ন করেন । সেই অবধি কামদল জালন্দার 
গড়ে রাজ! হইয়া! বসে ও অজেয় হুইয়! উঠে । লাউসেন পরে তাহাকে মারিয়া ফেলেন। 

গোৌঁড়ের রাজ ধর্মপাল ও ধর্মমমঙ্গলের ধর্মপাল একই কি নাঁ, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও 
দশম ও একাদশ শতাঙ্ীতে লাউসেনের স্থিতিকাল বর্তমান এঁতিহাসিকগণের ছারা স্থিরীক্কত 
হইয়াছে । ধর্ঘমঙলের বর্ণিত অনেক স্থানের ও গৃড়-বাড়ীর নিদর্শন এখনও পাওয়া! যাঁয়। 
জালম্দার গড়ের সংবাদ আজ পর্যন্ত কেহ লয়েন নাই এবং তাহার অস্তিত্ব দেখাইতেই এই 

প্রবন্ধের অবভারণ। | 

জালম্দার গড়ের নিদর্শন এখন যেখানে পাওয়! যায়, সেই গ্রামের নাম সুলতানপুর । ঘাটাল 
মহকুমার অন্তর্গত তল্লে বরদার মধ্যে এ গণ্ডগ্রামখানি অবস্থিত) ঘাটাল পাকা রাস্ত! হইতে বরদার 

নিকট উত্তর মুখে খড়ার গ্রাম হইয়া একটা রাস্তা গিয়াছে এবং এ রাস্তাটী সথলতানপুর এামে গিয়া 
শেষ হইয়াছে। তৎপরে এ গ্রামের অলার মধ্যে স্থানে স্থানে এ রাব্যার কিযদংশ এখনও দৃষ্ট 
হয়। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে প্নন্দকাপাসিয়ার জাঙ্গাল” বলে। আমাদের মেদিনীপুর দেলার 

* ধর্দীক্-সাহিতা-্পরিহদের ৩৬ বাধিক ওষ্ঠ মানিক আধবেশনে পঠিত । 



১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ওর সংখ্যা 

এ সকল পুণ্যস্থানি করির1 ভ্রমণ । 

ছমাসের পরে যাবে গৌড়ভূবন। 

ঈশান অধিলখণ্ডে যদি যাও ভাই। 
তিনমাসে তরণী সরণি হুখে যাই! 
বিরাট তনয় মুখে যদি কর ভয় 

| ছদিনে পাইবে রাজ্য গৌড় সহর। 

পূর্ধোক্ত' জাঙ্গালটা যে স্থানে ঘাটালের রাস্তায় সহিত মিশিয়াছে, তথায় "তেমাঁথানি” হইয়াছে । 
এই তেমাথানি হইতে একটা পথ পশ্চিম দিকে যাইয়া "পুরাতন রাণীগঞ্জ সড়কে" (01 £৪01- 
£8০) 7২০৪) মিশিয়াছে এবং এই পথ দিয়াই পূর্বে লোকে হ্থাটিয়া “পশ্চিমে” তীর্থ করিতে 

যাইত। ঈশান কোণ অভিমুখে পথের আর এক মুখ বরাবর বর্তমান সালকিয়!১ অবধি গিয়াছে 
এবং এর পথে গৌড় যাইতে ভইলে সরঞ্চী নদী বাহিয়া! গঙ। দিয়া নৌকাযোগে যাইতে হুইত। 
উত্তরমুখে বরাবর চলিলে জালন্দার গড় হইয়। শীদ্ব গৌড়ে যাইতে পার! যাইত | ভাই লাউদেন 

কহিলেন, 
বিলম্বে নাহিক কার্য শীঙ্গ চল ভাই। 
ছম।স ছাড়িয়া ছদ্দিনের পথে যাই। 

তরাসে তখন ফুটে কছেন কর্পুর।' 
ও পথের নামে প্রাণ করে ছুর দুর 

লাউসেন বলে কেন কিবা বা ভয়। 
কর্পুর কহেন গুন দাদ! মহাশয় ॥ 

আগে এ অন্ধকার “জালন্ার গড়” )* 

গৌড়পতি প্রাণ লয়ে যায় দিল রড়।--ইত্যাদি | 
সুতরাং এখানে পথের সহিত বর্ণনা মিলিয়াছে। কেবল প্জানাবাজ” বাইবায় পূর্বে এই 

"্জালনার গড়ের” বর্ণনা পাইলে ইহ! যে নিশ্চয় সেই জালন্দার গড়, . তাহা নিঃনংশর়ে অনুমান 
করা বাইত। এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র দেওয়া! গেল এবং আবশুকীয় স্থানগুলি চিক্ত করা 

হইয়াছে। ' 
উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত স্থানটা “জালন্দার গড়” বলিয়৷ বিশেষ প্রতীতি 

হয় এবং প্রবাদ ও কিনবদস্তী তথায় লোকের মুখে মুখে আজও পূর্বের স্তায় প্রচারিত হই! 
জাদিতেছে। এ স্থানটী বাণ্দিগ্রধান। এই বান্দিদেরই রাজা কামদলকে বাধ বলিয়া 
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পরিচিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই বান্দর এক্ষণে সামান্ত কৃষিজীবী হইলেও, এখনও 
তাহার! আপনাদিগকে বিশেষ মর্ধ্যাদাবান্ মনে করে। কারণ, তাছারা সেখানের “রাজার জাতি" 
তাহাদেরই" কামদল বাঘ এককালে এর স্থানের অধিপতি ছিল। বাগ.দিদেক ব্রাহ্মণ পৃথক এবং 
্রাঙ্মণবংশ এখনও রাজপুরোহিত আখ্যায় ভূষিত ও গর্বান্িত। আমার আরও বিশ্বাস, এ 

স্থানের অনতিদুরে কবিকন্কণের “কালকেতুর” লীলাক্ষেত্র ছিল এবং তাহার রাজধানী গুজরাটের 
কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি এবং অন্তান্ত উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। 

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় 



বৈষ্ুব-সাহিভ্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ 
হিন্দুধর্মের পুনরভূযুরথান ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা * 

বাঙ্গ।লার আদি বৈষ্ণব কৰি জয়দেব যে দিন তাহার “কোমল-কান্ত-পদাবলী” গাহিয়া সারস্বত 

কুগ্ধ মুখরিত করিয়া! তুলিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা! হইয়ছে, 
এই পরিচয় পাওয়া! গেল। বাঙ্গালার প্রকৃতিতে যেন শ্রীরাধাকষ্ের মধুর লীলার ভাব-রহন্ত 
নিহিত রহিয়াছে । জ্যোত্না'গ্লাবিত রজনীতে “শারদোতফুলমলিকা” দর্শনে যদি কোন দেশের 
প্রাণ নাচিয়া উঠে, তবে দে আমার এই বঙ্গদেশের | এই দেশের জলে গলে বাতাসে যেন বৈষ্ণব- 

গীতিকবিতার সুর মাথান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অন্ন গ্রদেশ হইতে উদ্ভূত “তন” "ভাগবত,” 
“বৈধব,* “বৈথানস” গ্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় বা বর্তমানের প্প্রী,” পত্রহ্ম)” “রুদ্র” বা “সনক” 

সম্প্রদায়ের উপান্ত দেবতা! প্রতৃভাবের অনস্তমৃত্তি বা নায়ায়ণমূত্তি বা বড় জোর তক্মীনারায়ণ- 
মু্তি। ্রীবালগোপাল উপাপনায় বাৎসল্য রসেই ভারতীয় মাধুর্যয-রস-সাধনার চরম উৎকর্ষ 
প্রকটিত হইয়া|ছিল। প্রীকৃষ্ণকর্ণামৃ ত-গ্রুণেত! শ্রীবিস্বমঙ্গল প্রভৃতি ছুই চারিজন মহাভাগ্যবান্ 
সাধক শ্রীরাধাকুষের মধুরলীলার রস আস্ব'দন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাভাঁব- 
দ্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ব্য আমাদের এই বঙ্গদেশেই প্রণাপীবন্ধভাবে উপলব্ধ ও প্রচারিত 

হইয়াছিল। বঙ্গদেশই মধুর-রস-ভঙ্গনের প্রকট স্থান দেখিয়! পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে 
শ্রীচৈতন্থমহাপ্রভূরূপে প্রেম মূর্তিমান্ হইয়! এই দেশে প্রকটিত হইয়ছিল। এই দেশের অন্তান্ত 
সকল ধন্মসন্প্রদায়েরই উত্তব ব্গবহিভূর্ত কোন প্রদেশে । কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্জ-লীলা 
উপাসনাযুক্ত বৈষ্ণবধন্মই এই দেশের বক্ষোভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে । তাই বৈষ্বগীতি- 
কবিতা বাজলার একবারে নিজস্ব সম্পত্তি, আর এই গীতিকবিতার আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রাণ 
যতট! মাতিয়৷ উঠে, এত আর কিছুতেই উঠে না। ইহুদি জাতির প্রাণ লুক্কায়িত যেমন ধর্মের 

মধো, প্রাচীন খীসের যেমন ছিল কলা-সাছিত্যের মধ্যে ও রোমের শৃঙ্খলা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, 
তেমনি মনে হয়, বাঙ্গালার প্রাণ লুক্কায়িত আছে বৈষ্ণব গীতি-কবিতাঁর মধ্যে। তাই কৰি 
জয়দেবের “গীতগোখিন্দ” স্বারা বাঙ্গালার জাতীয় জীবন-গ্রতিষ্ঠা হুচিত হুইল । ভাব-প্রবগ 

বাজাণী মধুর পদাবলীর মধ্যে তাহার অস্তরতম ভাবকে খু'জিয়! পাইল । | 
রায় বিপ্লব ও আবর্তন এতকাল এই জাতীর জীবনের নিজন্ব ভাবশোতের গতি রুদ্ধ করিয়া 

ছিল। শ্রিয়দর্শী অশোকের সময় হইতে স্বন্দগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত বের ভাগ্যচক্র সমথ উত্তরাপথের 
ইতিহাসের দিত আবর্তিত হইত। গুপ্তবংশের অধঃপত্তনকাঁল হইতে আরস্ত করিয়া ধর্মপালদেবের 
অভ্যুদয় পর্যাস্ত বঙ্গদেশ হয় কামরূপ,.কান্ডকুজ, গুর্জর বা রাষ্্রকূটের অধিপতিগণ দ্বারা আক্রান্ত 
হইত। পাঁলবংশের শাদনকালেই সমগ্র বঙ্গদেশ বধার্থভাবে নিজগ্ব শাসনবর্ত! পাইল। পরাক্রম- 

*. যো1মকেশ মুগ্তফী হুব্পপদক প্রাপ্ত । 
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শালী পাণরাজগণ বঙ্গ, গৌড়, রা, বরেন্ত্র, মিথিল! প্রভৃতি বঙ্দেশের খণ্ডাংশগুলিকে স্বীয় 
অধিকারে আনিয়। সর্ব প্রথমে 'এই দেশকে একটী রাষ্ীয় একতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তান্ত্রিক 

বৌদ্ধধর্ম পাল্রাজগণের কুলধর্্ম হওয়ায় প্রঞ্জান।ধারণকে এই ধর্ম মানিয়! চলিতে হইত । স্থৃতরাং 

রাইীয় শ্বাতন্ত্র হইলেও ভাবন্বাতন্ত্র তখনও বাঙ্গালার লাভ হন নাই । সেনরাজগণ এই দেশের 

শৈব ও বৈষ্ুব রাজা ছিলেন। ত|হাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের গ্রতিক্রিয়াস্বরূপে 

হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ 'আরম্ত হয়। এই আন্দোলনকে আমর! [77800 [০091992190৩ বা 

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যু্থান নামে অভিহিত করিতে পারি। 
পেট্রার্কের ইতালীয় ভাষায় লিখিত লরার প্রতি প্রেমের কবিতাগুলিই যেমন ইউরোপের 

7২62918597009এর হুচন! করিয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ জয়দেবের কবিতা নব 

জাগরণের হৃত্রপাত করিল। গীতগোবিনোর পদাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের পুজীভৃত ভাবরাপ্ধিকে 

যেন ভাষা প্রদান করিল--পে ইহাতে এতই মুগ্ধ হইল যে, এই মধুর ভাবকে জাতীয় জীবনের চরম 
সাধনারপে স্থাপিত করিবার জন্ত সে বদ্ধপরিকর হইল। জয়দেব বাঙ্গাণী-_তীহার কবিতা 

স্কৃত সমাস ও বিভক্তিযুক্ত হইলেও কোমলতায় ও পদদারল্যে তাহ! বাঙ্গালাই। জয়ুদেবের 
সময় বঙগদেশ আত্মানুসন্ধানের পথে দীড়াইয়াছিল।- জাতীয় ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় জাগরণ 

্কপ্তি লা করিতে পারে না। “প্রাকৃতচক্ত্িকায়? কৃষ্ণ প্ডিত (দ্বাদশ শতাবী ) গৌড়ীয় ভাষাকে 
স্থান দান করিয়াছেন । তাহা হইতেই প্রমাণিত হন যে, ইতালীর স্ায় বাঙ্গালীও নবজাগরণের 

প্রারস্তে নিজস্ব ভাষার উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিল । 
দ্বাশ শতাবী হইতে পঞ্চরশ শতাধী পর্য্যন্ত ইতালীর নবজাগরণের যুগ্গ। এ সময়ে 

ইতালী বিদেশী আক্রমণ ও অত্যাচারে এবং শ্বদেশীয়গণের গৃহবিবাদে জর্রিত। কিন্ত 
এত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যেও ইতাণী একনিষ্ভাবে ইউরোপের মুক্তির জন্ত সাধন! করিতেছিল। 

বঙ্গদেশও ঠিক এ সময়েই পাঠান আক্রমণ ও অধিকারের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে হিন্দুধর্মের 

পুৰরত্যুখানের জন্ত প্রাণপণ সাধন! করিতেছিল। 
কিন্ত এই সাধনার ছুইটা প্রধান অন্তরায় ছিল। নবজাগরণের আন্দোলন এই অন্তরায়থর়ের 

সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া! শক্তিই পঞ্চয় করিয়াছিল এবং তাঁহারই ফলে যোড়শ শতাবীর বৈষ্ব- 
সাহিত্যে হিনদুজ্রীবনের এক নধ অভ্াদরের চিত্র দেখিতে পাই। বাঙ্গালার ধর্মে কর্মে ও জ্ঞানে 
জাতীয় ভাববিকাশের প্রধান অন্তরায় ছিল তথাকবিত বৌদ্ধধর্ম | দ্বা্ষশ শতকের শেষ পাদেও 
বজদেশে বে বুদ্ধদেবের পৰিত্র নাম পূজিত হইত, তাহার প্রমাণ জয়দেবের দশাবতারক্তোত্রের মধ্যে 

বু্ধদেবের স্তোত্র হইতে পাওয়া বায়। ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-লেখক তারানাথ 
খু যোড়ণ'শতাফীতেও বন্ধে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অঃ তি বধতদেশীয 
পঞ্ডিত বুদ্ধগুগ্তনাথ বজদেশে বৌদ্ধধর্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। আজও 
বৌদ্ধধর্শের প্রভাব এ দ্বেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহ! ধর্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ব 
ৰাছির করিয়! মহামহোপাধ্যার উযুক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ষহোদয় ঘোষণ। করিয়াছেন | 
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্র্কত বৌদ্ধধর্ম কিন্ত বহুকাল পূর্বেও ভারতবর্ষে লোপ পাইয়াছিল। মন্ত্রবান ও বজরযানের 
সম্মিলনজাত এক অপধর্ম পালরাজগণের সময়ে বঙ্গদেশকে অধিকার করিয়া বদিয়াছিল। এই 
অপধর্মের আচার ব্যবহার বাঙাল! ও উড়িষ্যার জাতীয় জীবনের উপর এতই কলুষিত গ্রাভাব 
বিস্তার করিয়াছিল যে, চতুর্দশ শতাবী পর্ধ্য্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ্লীলতার শ্বাভাবিক ব্যবধান অতি 
অল্পই রক্ষিত হইত। তথাকথিত বৌদ্ধগণের আচার ব্যবহার অত্যন্ত কদর্ধ্য ছিল বলিয়া বোধ 
হয়, শ্রীটৈত্তচরিত|মুতে বৌদ্ধগণ মালাঁপের-.এমন কি, দর্শন্রে পধ্যন্ত অযোগ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইয়াছে । 

যদ্যপি অসস্ভাষা বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে । 
তথাপি বলেলা প্রভূ গর্ব খণ্ডাইতে॥ ২৮--৮। 

“বাঙ্গাঙার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, “মুসলমান- 

গণের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দু ধর্মের প্রতি তত অধিক ছিল না।” কিন্ত 
বাঙ্গালার হিন্দু অভভ্যুদয়ের আন্দোলন শুধু মুসলমানগণের উপরই সন্ধর্দের বিলোপনের ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত ছিল না। বজ নিকুঞ্জের মধুর পিক চঙ্দাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর প্রাণের গান বৈষব- 
পদাবলী গাহিয়৷ জনলাধারণের মনোহরণ করিতেছিলেন। এই অপূর্ব পদাবলীর মোহন ধ্বনিতে 
বাঙ্গালীর প্রাণের গোপন তস্্রী বাজিয়া উঠায় দলে দলে লোঁক হিল্দুধর্মান্ুমোদিত মধুর রসের 
উপাসনার অন্ত ব্যাকুল হইন্»। উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়! প্রাচীন হিন্দু পুরাণ ও ইতিহাসগুলির 
যথেষ্ট আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের ভাষায় না বলিলে দেশবাসী জনসাধারণের প্রাণম্পর্শ 
ফরিবে না জানিয়া, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমস্তাগবতের বুল অস্থবাদ হইতে লাগিল। 
ইহার ফলেও নরনারী হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৌদ্ধতস্ত্রে স্থলে হিন্দুতন্ত্ 
ব্যাথাত হইতে আর্ত করিল। চণ্তী, মনসা, শীতল প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পুজার প্রচলন 
দ্বারাও হিন্দুধর্ম সাধারণের মন আকর্ষণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত যুদ্ধ করিতে 
যাইয়া বাঙ্গাল! দেশে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা হইল। ূ 

হিন্দু ধর্দ্ের পুনরভ্যুখানের দ্বিতীয় শত্র হইয়াছিল মুসলমান ধর্ম । মুসলমানগণ বঙ্গদেশ 
অধিকার করার পর শুধু যে তরবারির সাহাযো তাহাদের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 
অবশ্ত অনেফেই রাজানুগ্রহ লাতের আশায় বা রাত উৎ্পীড়নের ভয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ' 

করিয়াছিলেন, কিন্ত এক শ্রেণীর লোক মুসলমান পীর ও তাপদগণের মহান্ ধর্মপ্রবণতায় আকৃষ্ট 

হুইয়াও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিঙ্গুসমালের নিকৃষ্ট জাতিসমূহও উচ্চ লম্মান 
লাপ্তের আশায় রাঁজধর্ণ যোগদান করিয়াছিলেন । এই জিবিধ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত 
হিন্মুসমাজ বদ্ধপরিকর হইল। হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ আন্দণগণের শিথিলপ্রায আস্তুর ব্যবহার 
আবার সুনিয়জ্মিত করিবার জন্ত স্ততিশাস্ত্রের গুনরালোচন! হইতে জাগিল। প্রাচীন স্বভির যে 
সমণ্ত অন্থশাসন কালো পযোগী নহে, তাহা! বাদ দিয়া ও যে সমন্ত আচার সমাজ রক্ষার জন্ত সবিশেষ 

প্রয়োজন, তাহ স্থতিশান্তের অঙ্গীভৃত করিয়া এক নব্য স্থৃতি রচিত হইতে লাগিল । একদিনে 
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এই নব্য শ্বতির সৃতি হয় নাই; ছুই তিন শতাবী ধরিয়। হিন্দুসমাঞজকে মুললমান প্রন্তাব হইতে 

রক্ষা করিয়া সুসংস্কৃত করিবার যে আন্দোলন চপিতেছিল, তাহারই ফলম্বরূপ হইতেছেন ন্মার্ত 

রঘুনন্দন। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভ্ষণ মহাশয়ের নিকট গুনিয়াছি যে, 
মহামহোপাঁধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রধাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট রথুনপ্খনের পূর্ববর্তী স্মার্তগণের 
স্বতিনিবন্ধের পুথি আছে। সেই পুথি হইতে প্রমাণ পাওয়া! যাঁয় যে, রঘুনন্দনের স্মতির 

অধিকাংশই তাহার নিজের লেখা নহে। মুতরাং নব্য স্থিতি ব্যক্িবিশেষের মস্তিফপ্রহুত নহে, 

বাঙ্গলার নব জাগরণের আন্দোলনের ফন, তাহা! প্রমাণিত হইল। 

হি্গুদমাঁজ শুধু স্মৃতিশান্্র রচনা! করিয়াই সমাজ রক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হন নাই। ব্রাহ্মণ, 
ফায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ বা মুদলমান ধর্মের সংস্পর্শে যে সমস্ত গলদ ঢুকিয়াছিল, 
তাহাও পঞ্চদশ শতার্ধীতে নব জাগরণের দিনে বিদুরিত হুইল। ১৪৮০ থুঃ অঃ দেবীবর ঘটক 
রাটীয় কুলীন ব্রান্মণ-সমাজজের সং্কার সাধন করিয়! মেল নিয়ম প্রচলিত করিলেন । এই ঘটনার 

কিছু কাল পূর্বে বারেক্ত্র-কুলশান্ত্-বিশারদ উপয়নাচার্ধ্য, ভাহুড়ী বারেজ্জ কুলীন-সমাজকে আটটা 

পটিতে বিভক বরেন। এ দিকে দক্ষিণবঙ্গে দেবীবরের সমকালবন্তী পরমানন্দ বন্ছু দক্ষিণ-রাটীয় 
কায়স্থ-সমাজে পুত্র পৌঝদিক্রমে সমান পর্যায়ে বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে চন্ত্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধ 
কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান। 

পদাবলী, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও স্মৃতির আলোচনা ছাড়! নব্য স্ঠায়ের চচ্চাও বজদেশে হিন্দু, 
ধর্মের পুৰরভ্যুথানের, তথ! বাঙ্গালীর নব জাগরণের, বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল | মিথিল! এই 
নব্য স্তায়ের আঁদিস্থান ছিল। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মকে যুক্তি দ্বারা পরতব করিয়া হিন্দু ধশোর' 
্রাধান্ত স্থাপনের জন্ত নব জাগরণের আনোলন তর্কশান্ত্রের সাহায্যেই বৌদ্ধ ধর্মকে পরাভূত 
করিয়াছিল। বথা,--. 

তর্কপ্রধান বৌদ্ধপাঁন্র নব মতে। 

তর্কেই খণ্ডিল গ্রড়ু না পারে স্থাপিতে॥ 

বৌদ্ধাচার্ধ্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল। 
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভূ খণ্ড খণ্ড কৈল ।--চৈ চঃ| 

ব্দেশে কিয়ৎকাঁল বদবাস করিবার পর এই দেশের শীন্ত্র ও আচার ব্যবহার জানিবার জন্ত 

মুসলমানগণের মধ্যে এক প্রকার আগ্রহ জন্মিল। মুসলমান অধিপতিগণ উৎসাহ দিয়া 
মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ করাইলেন। তাহাতে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সাধন হওয়ায় 
বাঙ্গালায় নব জাগরণের যথেষ্ট আনুকূল্য সাধিত হইয়াছিল। 

এই নব জাগরণের আঙ্গোলন ফলে বঙ্গদেশ সমগ্র তারতবর্ষের সহিত অন্তরের যোগ অক্ষ 
রাখিয়াও নিজের শ্বাতন্ত্য গ্রকাশ করিল) ইউরোপীয় £.509198905এ যেমন প্রাচীন প্রীক ও 

লাটিন সাহিত্যের আলোচনার ফলে দেশবাপী এক নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল এবং পরিণামে 
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জাতীয়তাব প্রচারিত হুইয়াছিল, আমাদের দেশেও তদ্রপ বিদ্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্গদেশের 
জাতীয়তাব বিকশিত হুইল) রঘুনঙ্গনের স্বতি বঙ্গদেশ বতীত আর কোথাও প্রাচলিত নাই। 
কৃষ্চানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার শক্তি-পুজার এক অভিনব সুগম 
পন্থা আবিঞার করিয়! দিয়! গেলেন । আর কাণভ্ট শিরোমণি তাহার অলোকসামাগ্ঠ প্রতিতার 

গ্রথর জ্যোতিঃসম্পাতে নব্য স্তায়দর্শনকে বাঙ্গালীর নিজন্ব সম্পত্তিরপে পরিণত করিলেন। 
তাহায় পুর্বে বঙ্গের বিদ্যাপীঠ নদীয়ার উপাধি ভারতীয় পঞ্ডিতসমাজে তাদৃশ শ্রদ্ধা গাইত না, 
তিনি নদীয়ার উপাধিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাধি করিলেন। 

বঙ্গদেশে পীঠস্থান ছাঁড়া তীর্থ ছিল না--মহা প্রভূ নবদ্ধীপকে বঙ্গের তীর্ঘ করিয়া তুলিলেন। 
বঙ্গদেশ যে ভারতের গতানুগতিক চিন্তাধারা বর্জন করিয়। স্বাধীনভাবে নিজের জাতীয় জীবনের 

সমন্তার সমাধান করিতে পারে, নব্য স্তায়, নব্য স্মৃতি, তন্ত্র বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষণব ধর্মাারা 
তাহাই প্রমাণীক্কৃত হইল! এই স্বাধীনভাবে চিন্তা করাই নব জাগরণের বৈশিষ্ট্য । 

উমন্হাপ্রভূর আবির্ভাবের পূর্ব অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়। বৈষ্ণব কবিগণ বিদ্যা-জগতের 
এক মহ! সমৃদ্ধ অবস্থা! বর্ণন! করিয়াছেন । এ বর্ণনার যাথার্থ্য যাহাতে আমরা হাদয়জম করিতে 

পারি, জ্জন্য বজের নবজাগরণের ইতিহাসের সংক্ষেপে আলোঁচন! করিলাম । বা্ালার পরবর্তী 
সামাজিক ইতিহাস বুঝিবার পক্ষেও এই নবজ!গরণের ইতিহাস অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। 

বৈধব-সাহিত্যে নবজাগরণের চিত্র 
ইতালীর ফ্লুরেন্ের স্থায় নবন্ধীপ নবজাগরণের আন্দোলনের কেন্ত্রশ্বরূপ হইয়াছিল । পঞ্চদশ 

শঙতাবীতে নবদ্বীপ বিদ্যারসে একেবারে উদ্মন্ত হইয়াছিল। ্টৈতন্ততাগবতে শীবৃন্দাবনদাল 

ঠাকুর লিখিয়াছেন,_. | 

ৰ মবদধীপের সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে। 
একে! গঙ্গ।ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ 

বিবিধ বয়সে একে! জাতি লক্ষ লক্ষ। 
সরন্ব তীদৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥ 

সভে মহ! অধ্যাপক করি গর্ব ধরে। 

বালকেছে! ভট্টাচার্ঘ) সনে কক্ষ করে ॥ 

নানা দেশ হইতে লোক নবন্ধীপে বায়। 
নবহ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়। 
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। 

লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণর ॥-চৈ৫ তা$ঃ। 

ইউরোপীয় [5081958100৩এ যেমন দেখ! বায়, ভানপিপান্র ছাত্রযৃদদ অশেধ কেশ সহ করিয়া 

আল্পস্ পর্বত পার হইয়া ই্ডালীতে গমন করিতেন এবং ইভালীতে পাঠ ন! লইলে তাহাদের বিদ্যা . 
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সমাণ্ড হইত না, সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনের ' জাগরণের যুগে নবদধীপে পাঠ ন। লইলে 
কাহারও বিদা|। সমাগত হইত না। বিদ্যা-গৌরবে মণ্তিত নবন্ীপের উল্লিখিত চিত্রখানির পার্থ 

পেরিক্লীসের যুগের এথেদ্দের চিন্রও কি মান বলিয়া! বোধ হুয় না? কবি কর্ণপুর পর চৈতন্ত- 
চরিতামুত মহাঁকাব্যে কিরূপ বাক্তিগণ ঘ্বারা শাস্ত্র আলোচিত হইত, তাহা লিখিয়াছেন,-- 

বসস্তি বর ক্ষিতিদেবসত্তমাঃ 

সদ! সদাঢারপরাঃ পরায়ণাঃ | 

নিরস্তরং বেদবিধানকর্পা্থ 

শ্রুতিম্মতীনাং বিষয়ঃ শরীরিণঃ ॥ 

ভায়শান্ত্রের আলোচন! যে খুব প্রবলভাবে হইত) তাহ গ্রীঠ্তচেচন্্রোদয় নাটকের “বিয়াগ" 

নবদ্বীপ দর্শন করিয়। বর্ণন করিতেছেন,-.. 

অভ্যাসদ্য উপাধিজাত্যনু মিতিব্যগ্যাদিশব|বলে- 

জ্ন্মারভ্য নুদুরদুরভগবধধার্তা প্রসঙ্গ! অমী | 
যে যত্রীধিককল্পনাকুশলিনঃ তে তত্র বিদ্বুমাঃ 

্বীয়ং কল্পনমেব শীন্রমিতি যে ভানস্তাহে। তার্কিকাঃ | 

প্রাচীন ভারতে যেমন অশ্বমেধ ব! রাঁজনুয় যজ্ঞ করিবার উপলক্ষ্যে প্রবলপরাক্রাস্ত কোন রাজ 
অপর রাজন্তবর্গকে পরাজিত করিয়া রাজচক্রবর্তী হুইতেন বা অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় 
মুদ্িযুদ্ধ গ্রভৃতিতে মল্লগণকে হারাইয়া মল্শ্রেষ্ “জগদ্ধিজয়ী” উপাধি ধারণ করেন, সেইরূপ বিদ]- 

লোচনার যুগে প্রনিদ্ধ পঙ্িতগণ ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্তিতকে পা্ডিত্য ও তর্কষুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
দিথিজয়ী উপাধি লাভ করিতেন | সমসাময়িক ইউরোপীয় :9081338106এ ও 501১0189610 

০26) দেখিতে পাওয়া! যায় । ষোড়শ শতাবীর 1121 39০০2 8090 71661 7381728)+ 

নামক নাটকে মহাপ্রচুর দিখিজরী পরাভবের অঙ্থরূপ একটা চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্চব- 
সাহিত্যে আমরা অনেকগুলি (দিখিজয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করি। (১) শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্ত- 
চরিত্বামূতে মহাপ্রভু কর্তৃক ফেশব কাশ্ীরীর পরাজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। (২) ঈশান 

নাগরের অধৈতপ্রকাশে শ্তামদাস নামে এক দিখিলয়ীর সাক্ষাৎ পাই । 

_ এক ছ্িজ দিথিজয়ী বছ দেশ জিনি। 
শাস্তিপুরে উপনীত হইল! আপনি ॥ 
বেদপধ!নন আখ্যা প্রভুর গুনিঞা। | 

তীহায় নিকটে গেলা অতি হর্য হৈয়া ॥ . 

(৩) প্রেমবিলাসে প্রীজীব গোশ্বামীর নিকট রূপচন্্র দিখিজয়ীর পরা ভবের কথ! আছে, 
দিখিজয় করি তেহে! নানা স্থানে যায়। 
যেখানে প্ডিত দেখে বিচার করয় | 
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(৪) নরোত্মবিলাসে দিখিজয়ী মুরারির সহিত ঠাকুর মহাশয়ের, ত্রাঙ্মণ বড়, কি বৈষ্ণব বড়, 
এই সফল লহ! তর্কের কথা বর্ণিত আছে । 

পরাভব হইয়া দিিজয়ী সবে কয়। 
বৈষ্ঃবমহিমা কহি মোর সাধ্য নয়। 

(৫) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে গ্রকাশিত একখানি 

প্রাচীন দলিল হুইতে জানা যাঁয় যে, ১৭১৭ থৃঃ অঃ রাঁধামোহন ঠাকুর জয়পুরের রাজার প্রেরিত 

দিখিজয়ী পর্ডিতকে পরাস্ত করিয়! ব্রজলীলার পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন । দেশের ধনিগণও 

বিদ্যারসে মাতোয়ারা ছিলেন। তাই এই সমস্ত দিখিজয়ী পঙ্ডিত যশোবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এরবর্যাও 
লাভ করিতেন। 

পরমসমৃদ্ধ অশ্ব গযুক্ত হই। . 
সভা! জিনি নবধীপে গেল! দিখিজয়ী ॥-"6ঃ তাঃ। 

ধর্শসংস্কার 

শুধু বিদ্যার আলোঁচনান্বারা সম্যকৃভাবে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হুঈতে পারে না। বিদ্যা 
আলোচনার ফলে বুদ্ধি স্ুতীক্ষ হয় দথার্ধীন চিন্তা বিকাশ লাভ করে| কিন্ত এই স্াবীন চিত্ত 
বিকাশের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকিলে সাধারণ সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি অথহেলা- 
বশতঃ সমাজে ছূর্নাতিই প্রকাশ পায়। ইতাঁলীর 20081538065 তাহাই হইয়াছিল, 73০০০৪০1০র 

705০2106100 তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে । আমাদের দেশের খত্তরাত্মাও শুধু বিদ্যার আলোচনার 
তৃপ্ত হইতে পারে নাই। 

রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বে। | 
ব্যর্থ কাল যায় মাঝ ব্যবহাররসে | 
কষ্ণনাম ভক্তিশুন্ত সকল সংসার | 

রা প্রথম কলিতে ছৈল তবিষ্য আচার ।--চৈঃ ভাঃ। 
_---অনবৈত, গ্রীবাস প্রভৃতি অন্থতবী তক্তগণ যথার্থই উক্ত প্রকার ছুঃখ বোধ করিয়াছিলেন। 
11817) 10056: যেমন ইউরোপীয় 0৩921892:006এর পরিণত ফল, প্রীটৈতন মহাপ্রভৃও 

তেমনি জাতীয় নবজগরণপ্রন্থত শ্বাধীন চিন্তার চরম বিকাশ ৷ এক দিক্ দিয়! দেখিতে গেলে 

গ্রচৈতন্ত-গ্রচারিভ বৈষব ধর্মও ব্রাহ্মণ-ধর্মের বিরুদ্ধে একটা 021০65৪:। মনিবজগ্ম কোন 
পূর্বক্কত হুফুতির ফলগ্বরূপ বলিয়! সাধারপতঃ এতকাল বিবেটিত হুটত। হিন্দুগণ ক্রিয়াকর্মম বা 

ভ্াঁনসাঁধন! করিয়া হয় শবর্গলাত, ন! হয় মোক্ষলাভ করিয়া মানবজন্ম পরিহার করিতে চেষ্টাপরার়ণ 

ছিলেন) কেবলমাত্র আদ্মপ্যধর্শ জগতের অবিসম্বাদিত মধ্যস্থ (11৩0101) 966৮৩৩1্ ৫০৫ . 

815 0080) ছিল। মহাপ্রভূ প্রথমতঃ ধর্মরাজ্যে জাতি অপেক্ষ। গুণের অধিকার স্থাপন 
করিলেন। মানবিকতার মহিম! ঘোষণা! করাই বৈষ্ণব ধর্শের বৈশিষ্ট্য | চঙ্াস গাহিয়াছিলেন।-- 
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গুন হে মানুষ ভাই । 

সবার উপরে মানুষ বড় 

তাহার উপরে নাই। 

্রীমন্মহা গ্রভূর লীলাবাদের প্রথম কথাই হইতেছে, 

কফের বত্তেক লীল! সর্ববোভম নরলীল! 

নরবপু তাহার শ্বরূপ। 

গোপ-বেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 

নরলীলার হয় অন্গরূপ ।--চৈঃ চঃ। 

প্রেমের রাঁজ্যে মানব ও তগবান্ সমভূমিতে দণ্ডায়মান। ভগবান্ মানবের €প্রমলাতের জন 

ব্যাকুল এমন কি) তিনি মানবের দ্বারে প্রেমের ভিখারী । 

মোর পু মোর সখা মোর প্রাণপতি। 

এই স্তাৰে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি । 

আঁখনাঁকে বড় মানে আমাকে সম হীন। 

সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ 

মাত! মোরে পৃত্রভাবে করয়ে বন্ধন । 

:__ খতি হীন জ্ঞামে করে লালন পালন । 

... সুখ! গুদ্ধ সধ্যে করে হ্বদ্ধে আরোহণ । রাতের 

. পডুমি ফোন বড় লোক, তুমি আমি সম” চৈ; 6৪1 

বাঁজালার সাঁষাজিফ ইতিহাস বুঝার পক্ষে মহাপ্রভু মানবকে কি গৌরবময় স্থান দান 

করিয়। মানবের মনকে উন্নত করি! তুলিয়াছিলেন, তাহ! বুঝা বিশেষ প্রায়োগন। লীলাবাদেই 

বজদেশের জাতীর নবজাগরণের ইতিহাস পূর্ণত! লা করিল) এক্ষণে বৈষণব-াহিত্যে এই 

নবভাবে অনুপ্রাণিত জাতির সাদাজিক ইতিহাস কি তাবে লিখিত হইয়াছে, দেখ! বাউক। 

কোন দেশেই ছই এক শতাঁবীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্তন হয না? 

ভারতবর্ষের ভায় বংরক্ষণলীল দেশের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে সত্য । বাঙ্গালাদেশে অষ্টাদশ 

শতাবী পর্যন্ত যে বৈব-সাহিত্যের ছাঠি হইয়াছিল, তাহ! মুসলমানগণের শীসনের সময়। মতরাং 

কালাছসারে (০১1000192168115) (১২০০-*১৮০০) এই সময়ে সামাজিক ইতিহাস রচনা 

করার বিশেষ প্রয়োজনও নাই, আর আগ্লাদসাধ্ও বটে। প্রীকৃচৈতন্ত, চৈভন্ত ও চৈতভের 

পরবর্তী যুগের মধ্যে ধর্ম ও সমাজের যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, ভাহা বখাহানে নির্দেশ 

করিষ। যাইব। ] 

-  বাঙ্গালার ধর্শা রা 

.-ধর্টকেই অধ্যমণির ভা স্থাপম- করিয়া তারতবর্ষের সঙঞ্র জীবন বিকাশ লাত করিয়াছিল। 
১৬ 



র্ 

ধর্ম জান্দোলন হইতেই বাঙজালাদেশে সাহিত্যের উৎপত্তি । অতএব সর্বপ্রথমে বৈষবসাহিত্যে 
ব্দদেশের ধর্ম ইতিহাসের কি উপকরণ পাওয়! যাইতে পারে, তাহাই দেখ! বাউক। 

বৌদ্ধধর্ম 
মহাপ্রভুর সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে ভারতবর্ষ হুইতে বিলুগ্ত হয় নাই, ভাঙা পূর্বেই 

লিখিত হইয়াছে। এ্চৈতন্তভাগবতে নিত্যানন গ্রতৃর তীর্থপর্যযটনের মধ্যে বৌদ্ধগণের সহিত 
তীহার লাক্ষাতের কথা লিখিত আছে। 

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের তবন। 
দেখিলেন প্রভু বদি আছে বৌদ্ধগণ ॥ 
জিন্তাসেন প্রভু কেছো উত্তর ন! করে। 
জুদ্ধ হই প্রভূ লাথি মারিলেন শিরে ।--5% ভাঃ। 

১১৪ | সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [ওয়.সংখ্যা 

প্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে শ্রীমমহাপ্রতুর ভরমণকালে বৌদ্ধ পর্তিতের সহিত বিচার বর্ণিত হইয়াছে) 
বৌদ্ধগণকে হিন্দুগণ এ সময়ে পপাঁষতী” নামে অভিহিত করিতেন। 

পাষণ্ডীর গণ আইল পািত্য গুনিঞা ॥ 
গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষযগণ লঞা ॥ 

বৌদ্ধাচ্ধ্য মহাঁপপ্ডিত নিজ মতে। 
গ্রভু আগে উদগছ করি লাগিল কহিতে ॥--চৈঃ চ$। 

মছামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় “বেণের মেয়ে” নামক উপন্াসে বৈশুগণের 

মধেই বৌদ্ধধর্মের, অধিক প্রচার ছিল লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্চন্জোদয় নাটকেও সেই বথ 
পাওয়া যায়। 

সংন্ঞামাব্রবিশেষতো! ভূঙতৃবে বৈস্তাস্ত বৌদ্ধ! ইব। 
. পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৌদ্ধগণ এ সময়ে সমাজে অত্স্ত হেয় হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু 
স্বয়ং বৌদ্ধগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তর্কে পরাজিত হইয়! বৌদ্ধগগ মহাপ্রডুর বিরুদ্ধে 
বড় বস্ত্র করিতে যাইয়! নিজেদের আচার্যকেই বিপদাপয় করিয়াছিলেন | তখন," 

- ছথাহাবার করি কান্দে সব শিষ্যগণ। 
সবে আসি গ্রভূপদেে লইল শরণ ॥ 
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ । 
'জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ ॥ 
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ি। 
গুরুকর্ণে কহ কষ্ণনাম উচ্চ করি। 

তোম! সবার গুরু তবে পাইযে চেতন। 

সর্ব বৌক্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সন্ধীর্তন। 
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গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি। 
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥ 

কু কি আচার্য্য গ্রভৃকে করয়ে বিনয় । 

দেখিয়া সকল লোক পাইল বিশ্বময় ।--৮$ ভাঃ। 

প্রচৈতন্ত তর্কদারা টা খণ্ডন করিয়। ও কৃপাদ্ার| বৌদ্ধগণকে বৈষ্ণব করিয়া ভারতবর্ধে 
বৌদ্ধপ্রতাব বহুল পরিমাণে খর্ব করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব ধর্মশান্ত্ে কিন্ত বৌদ্ধগণকে বিষুমনত্রে 
দীক্ষার অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ আছে। 

“জৈমিনিঃ সুগতট্চৈব নাস্তিকে। নগ্ন এব চ। 
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ যড়েতে হেতুবাঁদিনঃ ॥ 
এতম্মতান সারেণ বর্তন্তে যে নরাধমাঃ। 

তে হেতুবাদিনঃ প্রোজাস্তেভ্যন্তস্্ং ন জাপর়েৎ॥”--্রাহরিভক্তিবিলাস। 
নিত্যানঈবংশবিস্তার নামক নাতিগ্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীরভদ্র গোস্বামী 

নাড়ানাড়ী নামধারী বৌ্বধর্মাশ্রিত বহুদংখ্যক নরনারীকে খড়দহে বৈষ্ণবধর্ণে দীক্ষিত কয়েন। 

তান্ত্রিক বামাঁচার 

বৈষ্চব-সাহিত্যে বামাচারের প্রাবল্যের নিদর্শন যথেই পাওয়া যায় । শাস্তিপুর গদদকালে 
গচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ এক বাঁমাপন্থী সন্ন)াসীর আশ্রমে উঠিয়াছিলেন। 

বামাপন্থী সন্ন্যাসী মদির! পান করে। 

নিত্যানন্দ প্রতি তাহ! কহে ঠারে ঠোরে॥ 

গুনহ শ্রীপাদ কিছু “আনন্দ” আনিব। 

তোম। হেন অতিথি বা কোথায় পাইব॥ 
নগনী হইয়! মদ্য পিয়ে স্ীসঙ্গ আচরে। 
তথাপি ঠাকুর গেল তাহার মন্দিরে ॥--চৈঃ ভাঃ1 

₹ফদাস কতৃক অনুদিত তক্তমাল প্র্থে দেখা! বায়--. 
কাঁটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে। 
শত্তি উপাসক হয় তে বামাচারে॥ 
কাটাছেড়া মদ্াদাংস সদ! ব্যবহার । 
যোগিনীচক্ষেতে বসি করয়ে আহার ॥ 

দেশে ছুনাঁতির প্রাছুর্ভাব 

ধামাটার-ধর্ণের :শ্রোত দেশের মধ্যে প্রবল ভাঁষে বহিতে থাকায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
.অত্যন্ত দুর্নীতি প্রকাশ পাইয়াছিল। পানদোষ সনাঁজে অত্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল:। 
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হরি বলি হাতে তালি দিয়! কেছে! নাচে। 
উল্লাসে মদ্যপগণ বায় তান পিছে ।--টৈঃ ভাঃ। 

মপগণের বর্ণনা বৈষব-সাহিত্যে বছ স্থানে দেখ! বার। ধর্নাতির গরাবল্যের উদারপ্রপ 
গোবিদা দাসের কড়তার একটা বর্ণনা উদ্ভুত করা যাইতে পারে। 

ছবার্থপর হুয়াচার মদ্য মাংস খায়। 

কলির জীবের বল কি হবে উপায়। 
শিক্োদরপরায়ণ নিষা-বিবঞ্জিত । 

অর্থের লাগিয়। ধিথ্যা কহে অবিরত । 
যোনিকীট রমণীঘধ মুখ লাল! খায়। 
তক্তি অমুতের ধার! নিছিয়! ফেলায় ॥ 

বেচ্তার অয্নেতে রুচি বেশ্রা অন্নগত | 

কনক কামিনী বালা কামকেলিরত॥ 

এ কারণ মৃহি শিখা সুত্র তেয়াগিয়! । 
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হুরিমাম দিয়া ॥ 

নরোত্তম-বিলাসে প্রাপ্ত খেতুরীর মহোৎসবের পুর্বে তদদেশবাসিগণের ব্যবহারও গোবিন্দদাসের 
প্রদত চিত্তের অন্গরূপ,.. 

এ দেশের লোক দব্থ্যকর্দে বিচক্ষণ | 

না জানয়ে ধর্ম বিছা! বর্ম বা ফেমন। 

করয়ে কুক্রিয়া বত কে কহিতে পারে। 
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বায়ে॥ 
কেহ রহে মনুষ্যের কাট! মৃণ্ড লৈয়া। 

খড়া করে করয়ে নর্তন মত হৈয়া । 

সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়। 
হইলেও বিপ্র তার হাত না এড়ার॥ 

সবে শ্লী'ঙম্পট জাতি বিচার রহিত। 
মদ্য মাংস বিন! ন! ভূঙ্জয়ে বদাচিত। 

সাধারণের ছুর্নীতির এই চিত্রের এীতিহাসিকতার বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে বে, নিজ ধর্দের 
মহিমা! ও প্রীধাস্ত স্থাপনের জ্ড চিন্কালই ধর্মসন্প্রমায় তাহাদের পূর্বতন অবস্থাকে মসিলিপ্ত 
করিয়। ধন রিয়া থাকেন) তবে বহু গ্রন্থে একই অবস্থার বর্ণনা! দেখিয়া যলে হয় যে, 
এ বর্ণনায় মধ্য নিশ্চয়ই কিছু সত্যাতান আছে। . 
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শাক্তধর্্ 

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শাক্ত ধর্মই জনসাধারণের ধর্ম ছিল বলিয্া বোধ হয়। জয়ানদের 
চৈতনম্গলে লিখিত আছে যে, যবন রাজা কালীর স্বপ্লাদেশে নবদ্ধীগে অত্যাচার করিতে নিবৃত্ত 

হইলেন । ইহ! হইতে তৎকালীন শাজধরন্মের গাভাব প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। 

ইর্গোৎসবে খুব আনন্দ হইত বলিয়া নবধীপে তক্তগণ যখন বার্ডনানন্দে বিভোর হুইতেন, তখন--. 

নাগরিয়াগুল! বোলে মাগি থাই ময়ে। 
অকালেই হুর্গোৎসব আনিলেক থরে ॥--চ% ভাঃ। 

মঈলচণী, বিষহরি প্রভৃতি শক্তির লৌকিক প্রকাশগুলিও যথোপচারে পুজিত হইতেন। 
মঙ্জলচণ্ীর গীতে করে জাগরণে। 

দস্ত করি বিষহরি পুজে কোন জনে ॥ 
বাস্থলী পুজয়ে কেছো নান! উপহারে। 
মদ্য মাংস দিয়া কেহো বক্ষ পৃজ! করে।--চ: ভাঃ। 

বাকুলী দেবীকে বৌদ্ধর্শের বজ্যানের বঙ্জধাত্বীশ্বরী বলিয়া প্রাচাবিদ)মনার্ণব অনুমান 

করেন। 

শৈবধর্দ 

তৎকালে শৈবধর্দের প্রতাবও নিতান্ত কম ছিল না। 

একদিন আসি এক শিবের গায়ন। 

ভমক্ষ বাজায় গায় শিবের কথন। 

আইল করিতে তিক্ষা গ্রতূর মন্দিরে । 
গাইয়৷ শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে ।--চৈঃ ভাঃ। 

ধর্মে প্রাণহীনতা ও বৈষ্ণবতার অভাব 

পঞ্চাশ শতাব্ধীর শেষপাদে বে যে ধর্মই প্রচলিত থাকুফ না কেন, ডাহা ফেধল বাঁ 
আচারেই পর্যবসিত হুইয়াছিল। ধর্মের সহিত জাতীয় জীবনের যোগহৃত ছি হইয়া গিয়াছিল। 

যেষ! তট্টাচাধ্য চক্রবর্তী নিশ্র মব। 
তাহার! কেহ না জানয গ্রন্থ অন্ুতব॥ 

শীষ গড়াইয়। সতে এই কর্ম করে। 

জোতায় সহিতে বমপাশে বার্ধি মরে॥ 

না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের বার্তন | 
মোধ বহি গুণ কারো না! করে কখন॥ 
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যেব! সব বিরক্ত তপদ্থী অভিমানী । 

' তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধবনি |. 

অতি বড় সুতি সে স্ানের সময় । 

গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 

গ্নীতা ভাগবত যে যে জনে বা গড়ায়। 

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় 

এই মত বিষুমায়-মোহিত সংসার । 
দেখি ভক্ত সব ছুঃখ ভাবেন অপার ॥ 

দেশের চিস্তাণীল ভাবুকসম্প্রদায় এইরূপ ধর্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই 

বৈষ্ণবধর্ম দেশে এতট! প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। 

মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার 

দেশের লোক গুথমে বৈষ্বধর্শ্শ গ্রচারে যথেই বাধা প্রদান করিয়াছিল) নবন্বীপের পণিত- 

সমাজ জানমার্গের কথা বুঝিতেন-_বৈ্ঞবধর্মের অপূর্ব ভাব উন্মাদন] তাহাদের নিকট অন্ভুত ও 
অভিনব বলিয়া গ্রতীত হুইয্লাছিল। সেই জন্যই মহাপ্রভু যখন ভক্তগণকে লইয়া! প্রথমে কীর্তন 
হরিতে আরম করেন, তখন তীহারা-- | 

শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাঁস। 
কেহো! বলে সব পেট পুধিবার আশ ॥ 
কেহো বলে ভ্ঞানযোগ এড়িয়! বিচার ). 

উন্মত্বের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যাতাঁর --টৈঃ ভাঃ। 

প্রামম্মহাপ্রভূর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বঙ্গ, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশে 
গৌড়ীয় বৈষণবধর্ম অতি অল্লকালমধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এক মহাভাবের প্রবল বন্তায় 
বঙ্গ ও উড়িয্য! ডূবিয়! গিয়াছিল। এই ধর্ম প্রচারের জন্ত সত। করিরা: বক্ত,ত! দিতে হয় নাই, 
মঠ বা বিহার স্থাপন করিয়া! জনসাধারণকে উপদেশ দিতে বয় নাই---তরবারি ত. ধরিতে হয়ই 
নাই। তাঁব যেন সংক্রামক হইয়া দেশের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমস্সহাগ্রতুর ভ্রমণ- 
কাছিনী হইতে গৌড়ীর ধর্সের প্রচার-পদ্ধতি বুঝ! যাইবে |. 

এই গ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। 
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি 
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকুফ। 
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ। 

কথ ছুরে রহি প্রত তারে আলিদিযা | 
বিদায় করেন তাঁরে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
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সেই জন নিজগ্রামে করিল! গমন। 

কৃষ্ণ বলি হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ | 

যারে দেখে তারে কহে কহ ক্ৃষ্চনাম। 

এই মত বৈষব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥ 

গ্রামাস্তর হৈতে আইসে দৈবে বত জন। 
তাহার দর্শন-কপায় হয় তার সম॥ 

সেই যাই নিজাম বৈষ্ণব করয়। 
অন্তগামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয় 
সেই যাই আর গ্রাম করে উপদেশ । 

এই মত বৈষব হুইল সবদক্ষিণ দেশ 1--ঢৈ$ চঃ 

নিতানন, রূপ, সনাতন প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসারে অন্তান্ত দেশে প্রেমধর্ম যাজন করিলেন, 
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন । 

ছুই গোঁসাগ্রি কৈল ভক্তি প্রটারণ। 

নিতানন্দ গোসাঞ্ি পাঠাইলা গৌড়দেশ। 
তিছো! ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষ 1৮৮ চ। 

পরবর্তী আচার্য্য নরতোম ঠাকুর মহাশয়, প্রীনিবাঁস আচার্য, শ্তামানন্দ, বীরভদ্র গোস্বামীও বঙ্গ 
উড্ভিষ্যায় প্রেমধর্থ প্রচার করেন। নিত্যানন্দপত্বী শ্রীজাহবাদেবী ও শ্রীনিবাস আচার্ষেযর কন্ত! 

হেমলত ঠাকুরাণীও বৈষ্বধর্থের প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষণবজগণ্ের পুজা পাইয়া থাকেন। 

মহাপ্রভু সাধারণকে সন্ন্যাস উপদেশ না দিয়া গার্্যাত্রমেই থাকিতে বলিয়াছেন); এইরূপ 
সমাজসংস্কার হুইয়াছিল। মহাগ্রভু শ্বয়ং, ছয় গোন্বামী ও কতিপয় প্রচণ্ড বৈরাগ্যশালী 

মহাজন সম্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেও মহাপ্রভু তাঁহার ধর্ম প্রচারকালে ভনগাধারপের প্রতি সন্যাস 
উপদেশ করেন নাই) গৃহে থাকিয়। প্রীক্ষ্ণ ভব্গন করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃন্্দ নামে এক. 
বৈদিক ব্রাহ্মণ তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে,-.. | 

প্রভূ কহে এঁছে বাত কভু না কছিব!। 
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরস্তর পৈবা ॥--6 চ$। 

দৌলাপাবিদ্ার ভারতবামী চিরদিনই বিশ্বাসবান্। তাই জাতীয় উন্নতির ধ্রন্ত গুণকর্- 
বিভাগযুক্ত বর্ণাপ্রমধর্ম এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল) বৈধবের সম্তান বৈষব হুইবারই সম্ভাবনা 
অধিক। মহাপ্রভু ও তীঞার পরিকরগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বৈফবধর্্ম বিলোপ 
না পায়, ভজন সাঁধনলখে অগ্রানর ভক্ত মহাঁপুর্লূষগণকে. মহাগ্রভ্ বিবাহ রুরিতে আদেশ দিয়া- 
ছিলেন। এই অন্তই প্ীনিতযানন্দপ্রড়, গ্নিবান আচার্য, গোরীদাস পরত ও ভীমুকুদ্দ শের রবে, 
বিবাহ করিয়াছিলেন । ঈশাননাগরকৃত অধৈত প্রকাশে লিখিত আছে।-- 
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একদিন শ্রীঅতৈত ডাকি পুত্রগণে। 

নির্জনে কহয়ে অতি মধুর বচমে ॥ 
অছে বৎসগণ সভে স্থির কয় মন। 
গারছস্থয ধর্শের সার করহ শ্রবণ । 

সন্ধ্যাবদানাদি আর মধ্য মহাষজ্ঞ। 
যেই জন করে নিত্য সেই মহাবিজ্ঞ। 

অধৈত গ্রভূর পুর অঠ্যত বাল্যকাল হইতেই পরম বৈধব | তিনি বিবাহ করেন রি বলির 
অস্বৈতগ্রতভু তাহাকে বিএহসেবার পর্ধান্ত ভার দিলেন না। 

জতএব স্ীবিগ্রহের সেবাদিক ক্রিয়া । 
তোম! হৈতে না চলিবে দেখিনু বুবিয়া (অঃ প্রঃ। 

: ভুক্ত বুঝা যাইতেছে যে, মহাপ্রভু বাঁছালার সামাজিক জীবনকে ভাঙ্গিয়া নব সন্গ্াসী করি! 
দিতে চাছেন নাই । বরং তিনি সেই সামাজিক সীবনে প্রেমঙকির ভাব প্রবেশ করাইয়া! সমাত্রকে 
ভুসংস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। 

প্রেমধর্ম প্রচারের পর বঙ্গদেশের নৈতিক অবস্থার যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ততিষয়ে 
আর সন্দেহ নাই। যে ধর্থের মূলমন্ত্র "জীবে দয়! নাঁষে রুচি বৈফীবসেবন,* যে ধরবে সাঁধন 
কন্ধিবার প্রণালী হইতেছে,_. 

হৃণাদপি দ্ুনীচেন তরোরপি সহিষুন! | 
' » অমানিনা মানদেন কীর্বনীয়ঃ সদ! হননিঃ | 

সে ধর্মের বহুল প্রচারের মজে ধে দেশের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্য) কি? জগাই মাধাইয়ের ভয় মদ্যপ, চানারায় ও তাহার অনুচর়গণের ভতায় দ্থাগণকে যে ধন্ 

পরম বৈষব করিতে পারিয়াছে, সে ধর্ম নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছুকালের জন্তও জনসাধারণের চরিত্রকে 
হৃহৎ কত্দিয়া তুলিয়াছিল। বৈষব কবি ও গ্রস্থকারগণ যেন দৈস্ত ও বিনয়ের এক একজন 
অবতার । বৃদ্ধ জরাতুর শ্রীকফ্দাস কবিরাজ “ছোট বড় তকতগণ, বন্ছো৷ সভার ভ্রীচয়ণ, সতে মোরে 
করহ সন্তোষ ।” বলির! সমস্ত পাঠকবৃন্দের কৃপাতিক্ষ। করিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে পাঠকের 
নিকট এস্থক'রের ঈদৃশ বিনয় গ্রকাশ নিতাত্তই ছূর্লত। তত্তরাচার প্রচারের ফলে সমাজে ব্যভিচার 
দেখ দিয়াছিলণ মহাপ্রভু বৈ সাধকের পক্ষে স্ত্রীমুখ দর্শন পর্য্যস্ত নিষেধ করি! দিলেন। 

প্রভূ কহে বৈরাগী করে প্রক্কৃতি সভাষণ। 
দেখিতে ন! পারি আমি তাঁহার বদন ॥স্্চৈঃ 6৫1 

ছোট্ট হত্সিমাসকে দগুগ্রন্গান করিয়া বৈষবসমাজে মহাপ্রভু এক উচ্চ জাদর্শ স্থাপন বঙ্গিলেন। 
এই মহান্ আদর্শে অনথপ্রাপিত হইয়া দেশবাসিগণ কিছুকালের জনত ব্তিচাযাদি দোষ তাগ গা 
ছিল বলিয়া! বৌধ হয়। ৰ 
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ধর্মমংঘর্ষে শৌণিতপাত ভায়তের ইতিহাসে বির়ল। তবে মানবপ্রকৃতি সর্বত্রই সমান--তাই 

বিভিন্ন দেবতার ' উপাসকগণের মধ্যে প্রায়ই কলহ উপস্থিত হইত, যদিও সে কলহ বাফ্যেই 
পর্য্যবলিত হইত | বৈষবশাস্ত্রকারগণ উচ্চ নৈতিক আদর্শে অন্ুপ্র।ণিত হুইয়! অন্ত দেবদেবীর 
নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নিষেধ করিয়া দিলেন। 

হুরিরেব সন্দারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বর2। 
ইতরে ত্র্গরুদ্রাদ্যা নাবজেয়াঃ কদাচন।॥ 

( ভক্তিরসামৃতদিদ্ধুতে উদ্ধত পল্মপুরাণের ক্লোক।) 

প্রীচৈতন্তমঙ্গলের মঙগলাচরণে গ্রীটৈতন্যের সহিত গণপতি, হুরগৌরী, সরম্থতী ও দেবগণের 
বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত কয় যে, বৈষবগণ ধর্শাবিরোধে বা 

ধর্মঝলছে যোগদান করিতেন না। শাঞ্ত ও টৈষ্ণবের মধ্যে যে ঘন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা 
বৈষণবধর্মের উন্নতির যুগ গত হইবার পর। পরবস্ভী কালে রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে শাক্তটবঞ্চবের 
দ্বন্দের বিস্তর আভাস “গোবিন্দ কবিরাজ”, “্রবীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতির চরিত্রে পাওয়া! যায়। 

বৈধ্ঃবধন্ম বঙ্গদেশে বিস্তৃতি লাভ করিলেও শ!ক্রধর্মকে দেশ হইতে বিদুরিত করিতে 
পারে নাই। তবে, পরবর্তী চণ্ডী বা অপর কোন লৌকিক দেবতার মঙ্গলসাহিত্যে প্রীচৈতন্ত ও 
নিত্যানন্দকে বন্দনা করা ছইয়াছে। এ সমস্ত মঙজলকাঁব্য জনদমাজে গীত হইত) সুতরাং 

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর বন্দন! থাকায় দেশের উপর বৈষ্ঃবপ্রভাব উপলব্ধি করা যাঁয়। 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর “চণ্তী”তে, ভবানী প্রসাদ রায়ের “হূর্গামঙগলে*, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের "শিবায়নে” 
ও ঘনরামের “ধর্ঘমমজলে” অন্যান্ত পৌরাণিক দেবদেবীর সহিত একসঙ্গে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে। 
মছাপ্রতুর জীবনকালেই তাহার অবতারত্ব ঘোষিত হইয়াছিল। উক্ত মঙ্গলাচরণ পাঠে জান! যায় 
যে, সাধারণ হিন্দুসমাজ এ মত মানিয়! লইয়াছিল। বৈষ্ব-সমাজে ত্াঠৈতন্ত ও নিত্যানন্দের 
ুত্তি-উপাসনাই আরম্ভ হইয়াছিল । 

প্রভুর মন্দিরে শী লইয়া চলিল | 
_ নিত্যানন্দ চৈতন্ত দর্শন করাইলা ॥ 

শান্ত সাহিত্যে মহাগ্রত্ শুধু পু্দিত হয়েন নাই--শাক্ত ধর্দের উপর তাহার ধর্মের প্রভাবও 
(বিস্তৃত হইযাছিল। শাক্ত সাহিত্যের “আগমনী গীতির” বাৎসল্যরস বৈষ্বপদাবলীর নিকট খলী। 
বৈধবধর্ ব্জ্গালার শীক্ত ধর্মের সাধ্য বস্ত পরধযস্ত পরিবর্তন করিয়! দিয়াছিল। 

সালোকা-সাহি “সামীপ্য-সারপ্যৈবত্বমপুযত। 
.দীয়দানং ন গৃহুত্তি বিন! মখসেবনং জনাঃ ॥ 

রাষপ্রয়াদ সেন এই ভাবের বশবর্তী হইয়! গাহিয়াছেন।-. 

' নির্মাণে কি জাছে কল, জলেতে দিশায় জলঃ 
ওয়ে চিনি হওয়া! ভাল নয় মন। চিনি থেতে ভালবাসি ॥ 

৭ 
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বৈষ্ঃবধর্পের অবনতি 
বৈষ্ঃবধর্্ম রস-সাধনার ধর্ম । অতি উচ্চাঙ্গের সীধক ন! হইলে এই ধর্ম সাধন করিতে যাই 

রসের বিকারদ্বার৷ অভিভূত হইবার আশঞ্া আছে। তাই মহাগ্রভূ সাধারপকে শুধু নামকীর্তনে 
অধিকারী বলিয়াছেন । কিন্ত এত করিয়! উপদেশ দিয়াও তিনি রসের বিকার হইতে এক শ্রেণীর 

লোঁককে বাচাইতে পারেন নাই। ইহারা সহজিয়! বা! বাউল নামে এ দেশে পরিচিত | সহজধর্্ 
অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল । মধাবুগে মন্ত্রযান ও বজ্জধান সম্প্রদায়ের সহিত 
এই সহবধর্ণ্ম মিশ্রিত হই! কলুষিত আকার ধারণ করে। পরকীয়া! স্ত্রী এই ধর্মের সাধনের অঙগ 
বলিয়! বিবেচিত হয়। চওীদাল একজন, কি বহু, সে তর্কের মধো প্রবেশ না করিয়াও আমর! 

বলিতে পারি যে; খৃষ্টান চতুর্দাণ শতাবীতে বজদেশে সহজধর্ম প্রচলিত ছিল। 

সহজ সহজ 'সবাই কহে 

সহজ জানিবে কে। 

তিমির অন্ধকার যে হয়েছে পার 

সহজ জেনেছে সে। 

পরকীয়! ধন সকল প্রধান 

যতন করিয়া লই। 
নৈঠিক হইয়া ভজন করিলে 

পদ্ধতি সাধক হই 

সহজধর্দের পরফীয়াবদকে মহাপ্রভু স্ুংদ্কত করিয়! বৈষ্ণবধর্মে গ্রহণ করেন। লীলায় 
প্রীরাধাক-ঝর পরকীগ্নাভাব হইলে রসের পরিপুষ্টি হয়। এই অন্ত তন্তগণ সখী ও মঞ্জরীগণের 

অনুগত হইয়! শ্রীরুষ্ীলা পরকীয়াভাবে স্মরণ মনন করিবেন । কিন্তু এই সাধনায় কোন নারীর 

প্রয়োজন নাই, তাহ! বারংবার ঘোঁষণ! করা হইল | | 

গোপিকাতাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
অজেজ্জনদান বিনা অন্তজ ন! হয়।--চৈঃ চ3। 

গরকায়াডাবে অতি রসের নির্যাস । 

ব্রজ বিনা ইহার অন্তব্র নহে বাস।-স্কর্ণা মন্দ । 
সুতরাং রক্ত মাংসের দৈহিক ব্যাপারকে বৈষ্বশান্ত্কারগণ আধাত্িক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া 

উচ্চাঙ্গের তঙ্গনপ্রণালী স্থাপন করিলেন । এই আধ্যাত্মিক বাখ্যার ফলে পরকীয়াবাদ ভাবয়াজযোর 
কি এক অপূর্ব সুযমা লাঁভ করিয়াছে, তাহ! উজ্জ্লনীগমণি. নামক বৈষ্ব রসশান্ পাঠ করিলে 

বুঝা যায়। কিন্তু ছুই শতাব্বীর মধ্যেই এক শ্রেণীর লোকে এই উচ্চভাবের কথা বিশ্ব ছইয়! 
গেল। তাহার! মহাপ্রভু ও তদম্ুগত শ্রীরপ গোস্বামী, নরোতম ঠীকুয় গ্রস্থৃতি মহাজনগণের নাম 
দিয়া এক ধর্ম কল্পন! করিয়! চালাইতে লাগিল। ইহারা ফি স্বাবে বৈষ্ধগণের পুজনীয় 
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আতার্ধযবৃনকে শ্বদলে টানিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্র্ধযানিত হইতে হয়। প্রেমদাস-যটিত “জাননা 
তৈরবে” লিখিত আছে, 

হায়ং তগবান্ কষঃ ব্রজেজ্জননান। 

তাহার চরিত্র গোসাঞ্ি করিয়াছে বর্ণন। 

সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ । 

চতীদাস সেই ধর্ম করেছে যাজন 
জয়দেব গোসাপ্চের দেই মত হয়। 

গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয় ॥ 
মহাগ্রভূর মনের করণ না যায় বর্ণনে। 

নিত্যনন্দ প্রভূ চরিত্র দেখহ নয়নে | 

বীরভদ্র গোলার কি কহিব গুণে । 
বৈয়াণীকে শিখাইল আপন কারণে ॥ 

যদি এহেন বাক্যে কেহ প্রতীত ন| হয় মনে। 

বার শত নাড়াকে তের শত নাঁড়ী দিবেন কেনে 

যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে। 
এখন প্রর্কৃতি বিনে তিলার্ধ না থাকে ॥ 

উদ্ধত অংশের শেষ হই পঙ-ক্তির মধ্যে বৈষ্যবধর্দের পতনের ইতিহাঁদ নিহিত আছে। 
সহজিয়াগণ প্রচার করিয়াছিল যে. 

মান্ষের দেহ হয় নিত্যবৃন্াবন । 

পুরুষ প্রক্কৃতি ইথে জানিহ কারণ । 
-_গোৌরীদাদের নিগুটার্ঘপ্রকাশাবলী। 

চিতনং্যম, ব্রন্ষচর্যয ও তগবানে আত্মসমর্পণযুক্ত যে সাধনা বৈষ্বধর্মের অঙ্গীভৃত, সেই 

সাধনাকে সহজিয়াগণ ধলিল।-- 

হান্তরস কৌতুকে সদ কাল গোগা ইবে। 
ইহ! নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে। 

সগ্তদশ শতাষী হইতে সহজিয়াধর্দ বহুলঙাবে প্রচারিত হইতে আরস্ত করিয়াছিল। এই 
সম্্রদায়নের বছু প্রস্থ জাবিষ্কত হইয়াছে গ্রস্থের সংখা! দেখিয়াই বঙ্গদেশে ইহার প্রস্তাব অনুমান 
কয! বাইতে পায়ে । সহজিয়া বৈষবগণ সমাজে অত্যন্ত হেয়। কিন্তু প্রায় ছুই শত বৎসর কাল 
ইহারাই বৈফৰ, বৈরাগী আধ্যায় অতিিত্ত হওয়ায় অধুনা! গজননিক কোন তক্তকে ভঙঞ্জলমাজে 
বৈষব বলিয়া পরিটয় দিতে হইলে আবায় বৈষুব শব্দের সহ্ব্যাখ্য। করিয়া দিতে হয়। এন্থলে 

বলা আবন্তক বে, এই উপধর্ম মূল বৈধবধর্দের কণ্ঠ একেবারে রোধ করিতে পারে নাই। 
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্গীণতাবে চলিলেও বিশুদ্ধ বৈধবধর্্ম কোন দিনই বঙগদেশে বিনুণ্ত হয মাই-হইলে আজ আর 
বৈষ্বগস্থরাজি আমাদের নয়নগেচর হইত না। 

বর্ণাশ্রম ও বৈষ্বধর্শ 

ব্ণাশ্রমধর্মকে তিতি করিয়! ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যত! গড়িয়া উঠিরাছিল। বৌদ্ধধর্মের 
প্রবল প্লাধনের সময় ইহার প্রভাব মন্দীতূত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ণাশ্মধর্থের 
উপর দিয়! বছু ঝঞ্! বহিয়। গিয়াছে, কিন্ত আজও নে ধর্ম হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। 

ইহা হইতেই বুঝা! যাইবে যে, বর্ণাপ্রমধর্ম্ের মূল হিচ্ছুর জাতীয় জীবনের অন্তস্তলে প্রোথিত। 
কিন্তু বর্ণাশ্রমধন্্নকে পরমার্থের চরম অবস্থা বা সাধ্য বন্ত বলিয়া ভারতবর্ষ কখনই ঘোষণা 

করে নাই। মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছ। আসিলে যতিধন্্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। 
শ্রীশঙ্করাচার্ধয-প্রবপ্তিত দশনামী সম্যাসিসম্প্রদায়, হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজদিগকে বর্ণাশ্রম 

ধর্মের উপরিতন অবস্থায় স্থিত কল্পনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন না। 

প্রমন্মহাগুভুও ভারতের এই সনাতন পন্থ। অবলম্বন করিয়! ঘোষণা! করিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্্ম 
সাধারণ গার্থস্থা ও সামাজিক জীবনের উপযোগী হইলেও ইহা মানবের উচ্চতর জাগ্রত ক্ষুধাকে 

পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ নহে। ভাবভক্তির রাজ্যের উচ্চ গ্রামে আমীন তক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রম- 

ধর্ম পালন করার কোনই প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমধর্মের উপরিতন অনেকগুলি সাধনরাজ্োর 
অবস্থ! চরিতামৃতের মধ্যলীলায় রায় রামানন্দ-সংবাদে লিখিত হইয়াছে । তথায় “বা শ্রমধন্দকে 
মহাপ্রভু বাহ্ ধর্ম বলিয়াই নির্দেশ বরিয়াছেন। 

গ্রভু কহে পড় শ্লোক সাধোর নির্ণয় 
রায় বহে হ্বধর্মাচরণে বিষুঃভন্তি হয়। 

বর্ণাশ্রমাচাররত। পুরুষেণ পরঃ পুষান্। 

বিষুংরারাধ্যতে পন্থা! নান্তত্ততোষকারণম্ ॥ 

প্রভু কহে এছো বাস আগে কহ আর ৫-চৈঃ চ3। 

প্রেমরাজ্যের জা(তিভেদ অন্ত গ্রকার,_- 

কিব! বিপ্র কিবা শৃড্র ভ্ামী কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্বেত! সেই গুরু হয় ॥--চৈঃ চ2। 

যেই ভে সেই বড়, অভক্ত হীন ছাঁর। 

কষ তজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥--চৈ$ চঃ। 

শ্রীহরিভক্িবিলাদও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া! বলিতেছেন,-. 
মহাকুলপ্রহুতোইপি সর্ববন্তেযু দীক্ষিতঃ| 

সহম্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরু; স্তাদবৈষাব2। 
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হকতিযসামৃগলিত্ধুতে বর্ণাশ্রদধর্মাটায়ের সহিত তজিধর্দের সহঘন্ধ সু'্পষ্টগবে লিখিত 

হইয়াছে) 
সম্মতং তক্তিবিজ্ঞানাঁং ভক্ত্নত্বং ন কর্দপাং। 

অর্থাৎ কেহ কেহ বলয়! থাকেন বে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মপরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহ 

ভজিততবেতাদেয় মত নহে। প্জীব গোস্বামী এই শ্লোকের টীকা বলিয়াছেন, 

গ্ৰ্ণ শ্রমাচায়েত্যা দিকং অজজাতদৃশ্রদ্ধং শুদ্ধভক্ঞযনধিকারিনং প্রত্যেবোক্তমিতি তাবঃ1” 
এই নীতি অনুসরণ করিয়া বু শুদ্ধ সতত শরীক ভঙ্গন সম্বন্ধে জাতিধর্্মকে তুচ্ছ করিয়া 

বৈষবভাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, বাঁহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাদে লিখিত 
আছে | 

বারেন্্র জান্ষণ তিছে পঞ্ডিত প্রধান। 
পাঁচ শত পড় য়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান। 

বামকুঞ্জ ভট্টাচার্ধয, বছুনাথ বিদ্যাতৃষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্রকান্ত 

তর্কপধনন প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণ কারস্থকুলোস্তব নরোত্ম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রাহণ 

করিয়াছিলেন । প্রীরপিকানন্দ, শুদ্র শ্রামাননদের নিকট ও কাটোয়ার বহুনন্দন চক্রুবর্তা 
শীগঙগাধর দাস মহাশয়ের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীর্ষিত হইয়াছিলেন। ক্রাক্মণেতর জাতি 

তান্মণের গুরু হওয়ায় সামার্জিক বিপ্লব উপস্থিত হুইয়াছিল। নরোতম-বিলাসে লিখিত আছে, 

নরোস্তম শিষ্য কৈল! অনেক ত্রাঙ্গণ। 
পাষত্তী ত্রাঙ্গণ সব হৈল অগ্নি সম। 

রাজ! নয়সিংহ পর্ডিত সহ নরোতমের সহিত ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার 
জন্ত আমিয়াছিলেন। খবন্ঠ বিচারে দিশ্বিজয়ী মুরারির পরাভব হয়। 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, যৌড়শ শতাব্বীতে হিন্দুসমাজে সংস্কার আরম্ত হইয়াছিল । 
মেলবন্ধন ও নবায্থতি প্রচার প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুলমা পূর্ববর্তী বৌদ্ধপ্লীবন ও মুসলমান 
অত্যাচারজাত ক্রটিগুলি সংশোধন করিয়! লঈতেছিল। শ্রীটৈতগ্থভাগবতে বণিত হুবুদ্ধি খাঁর 
উপাখ্যান হইতে আমরা তদানীগুন সমাঞ্জের উপর বর্ণাশ্রমধর্থের প্রভাব বুঝিতে পারি। 
বুদ্ধি খা হুসেন সাহার প্রভূ ছিলেন। সেন বাদশ! হইয়৷ স্ত্রীর প্ররোচনার নুবুদ্ধি খার 
সুখে জোর করিয়! জল দেন। ন্ুবুদ্ধি খ|। নিজের দোষ নাই জানিয়াও, জাতিপাত হইয়াছে, 

এই চিন্তায় আকুল হুইয়! উঠিলেন। পর্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এই পাপের প্রায়শ্চিত 
তুধানলে প্রাপত্যাগ । যোড়শ শতাষী বর্ণাশ্রমধর্ম্বের পুনরুজ্জীবনের যুগ বলিয়াই মহাগ্রভূ- 
প্রবর্তিত এই আচার হিন্ছুসমাজের বুকে এতটা বাজিয়াছিল। জন্মগত অধিকারই বে সময়ে সমস্ত 
বিষয় নিরপিত করিতেছিল, সে সময় সাধনরাঞ্যেও গুণগত অধিকারকে স্থান দিতে হিনুদমাজ 

 পরাস্ুখ হইয়াছিল । 
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লৌকিক ৰাবছারে কিন্ত মহাপ্রভু বর্ণাশ্রমধর্ম অবহেল! করেন নাই । প্রেম সাধনায় ক্াজ্যে 
জাতিধর্দ উপেক্ষিত হইলেও সাধক ভক্ত লৌকিক চেষ্টা ও ব্যবহারের সময় বর্ণাশমধর্ম মানিক 
চলিবেন, ইহাই বৈষ্বশান্ত্রের উপদেশ। বর্ণাশমধর্ণের প্রভাব তখন এতট| প্রবল যে, মহাপ্রভু 
চেষ্টা করিবেও ইহাকে উঠাইয়৷ দিতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে যথে্ট সনেছ আছে। 

মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাক্মণেতর কোন জাতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ কা 

কোন লীলাগ্রন্থে লিখিত নাই। বরং "নিমন্ত্রণ লইল জানি বৈষ্ণব ত্রাঙ্গণ* প্রভৃতি কথাই 
আছে। জগন্নাথক্ষেত্রে কোন কোন সময়ে এক সঙ্গে বলিয়া সকল জাতীয় তক্তই আহার : 
করিয়াছেন-- কিন্ত তাহা! শ্রীধামের ও প্রসাদের সম্মান প্রদর্শন জন্ভ । কোন সামাজিক তোজে 
সকল জাতি এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছেন, এরূপ কথা কুপ্রাপি লিখিত হয় নাই। 

শ্ীমনাতন গোশ্বামী যবন-সংসর্গ হেতু নিজকে পতিত মনে করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি 
সম্মানবশতঃ তিনি মন্দিরের পথে না যাইয়। উত্তপ্ত বালুকাময় লমুদ্রতীরবর্তী পথে যাতায়াত 
করিতেন। ্বয়ং মহাগুভু মহাগ্রদাদ পাইবার অন্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে আহ্বান 

করিলেও তিনি কাঁতরভাবে দুরে পড়িয়া! থাকিতেন, কদাচ নিকটে বান নাই। 
অদ্বৈত-প্রকাশ-রচয়িত। ব্রাহ্মণ ঈশান নাগর মহাপ্রভুর পদধৌত করিতে যান-_-কিন্তু বরাঙ্গণ- 

তছ বিষুতদ্গু বলিয়। মহাগ্রভূ ইহাতে সম্মত হয়েন নাই । ঈশীন তখন উপবীত ছিড়িয়া 
ফেলিলেন। 

তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়৷ কহিল|। 

কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম বিনাশিল!। 
দ্বিজাতির বজ্সহৃ্র চিত্তগুদিদাত| ॥ 

নিরস্তর পরব্রঙ্গে হৃদয় নিষোক্ত।। 

এত কহি প্রভূ পুনঃ পৈত। দিল মোরে ।-স-মঃ প্রঃ । 

লৌকিক ব্যবহারে ভোজন ও বিবাহেই বর্ণাশ্রমধর্থের পরিচয় পাওয়। যায় | বৈষ্ণব বংশধর 
উৎপন্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মকে স্থায্িত্ব প্রদান করিবার জন্ত শ্রীনিতাানন্দ প্রভূ, শ্রীনিবাস প্রতৃতি 

অনেক মহাজন পরজীবনে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্ত হৃহার! কিংবা অন্ত কোন মহাপ্রভুর 
তত্ত হ্বজাতীয় ছাড়া অন্ত জাতি হইতে কন্ত! গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথ| দেখিতে পাই না। 

নিত্যানন্দ প্রতুর স্তায় প্রচণ্ড অবধূতও স্বজাতি, এমন কি, স্বশ্রেণীর কন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তোজনবিচার ন| থাকিলেও এই জন্ত তাহার বংশধরগণও ব্রাদ্ণদমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। 
প্কুলবল্পতরু” নামক কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে,__ 

নিতাইতনয় বীরভদ্র নাম তার়। 

হ্বনামে হইল তীর ভাবের সঞ্চার ॥ 
সিন্দুরমঞ্ট গাই আছিল নিতাই। 
অবধৌত কল্পতরু বন্দাবংশ গাই । 
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বংশগাই হুইল করি কুল জপচয়। 

উদ্দাসীন হইলে কভু জাতি নাহি রয়। ৃ 

উত্তয় বঙ্নে “বীর” সন্কেত হুইল। 

কুলাঁচার্ধয বটব্যাল রচন1 করিল ॥ 

অধৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে 

বৈবাছিক সম্ন্ধ স্থাপিত হইয়! গ্রীতি আরও বর্ধিত হঃ, ইহ! উত্তয়েরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই ইচ্ছ'কে 

কার্ষে; পরিণত করিতে যাইয়া! তাহাদের ধেবেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতেই তৎকালীন 

হিন্দুমমাজের উপর বর্ণাশ্রমধর্থের প্রভাব ও তাঁার নিকট বৈষ্গবগণের মস্তক অবনত করার কথা 

পাওয়! যায়। নিত্যানন্দ প্রভূ তাছার কন্ত! গঙ্গাদেবীকে অদ্বৈত প্রভুর ভাগিনের ধনশ্ামের হস্তে 

সমর্পন করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাট়ী ও বারেন্ত্রে বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং 

তৎকালীন বঙ্গসমাজের এই ছুই মহাপ্রভাঁবশালী বাক্তিকে সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিতসমাজের 

মত লট্তে হইয়াছিল | রাঁ়ী ও বারেন্রের মধ্যে আদানগ্রদানের এই প্রথম উদাহরণ । প্রেম- 

বিলাঁস যে বলিয়াছেন।--. 

রাট়ী ও বারেজ্ের বিয়ে হয়েছে অনেক । 
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক ॥ 

ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাড় ও বরেন্তর এই ছই ভূমিতে বাঁদ করা হেতু যখন শ্রেণীতে? 
হইয়াছিল, তখন অধুন1 রাঁঢ়দেশবাঁসীর সহিত বরেন্দ্রদেশব্দীর বিবাহ ত অনেকই হইয়াছে 
কেবল তাঁহাকে রাটী শ্রেণীর সহিত বরেন্দ্র শ্রেণীর বিবাহ বলে না, এই মাত্র। উদ্ধত পয়ার 

উপরিউক্ত বিবাছ্র সমর্থন করিবার অন্তই রচিত হুইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রাড়ী ও বারেজের 
মধ্যে কৌন বিবাহ এ পর্যযস্ত হয় নাই। “বঙ্গের সামাজিক ইতিহাদ”-প্রণেতা হূর্গীচন্ত্র সার্যালও 

এই মত পোষণ করেন। 

বৈষ্ণবগণণ যে লৌকিক ব্যবহারে বর্ণাশ্রমধর্্মকে অবহেল! করেন না, তাহা বৈষ্বন্থতি 

শ্রীহরিতক্তিবিলাস পাঠ করিলেও বুঝ! যায়। এই গ্রন্থে বৈষণবের তক্তিদাধনের ও সদাচারের 

যাবতীয় কথা পিধিত হইয়াছে। ন্মার্ত রঘুনন্দন ততৎ্ত একাদশীতব, বিষুপুজাপন্ধতি ও.আফ্ক- 
তত্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধত করিয়াছেন। পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বৈষ্বসন্প্রদায়ের 
অধিকাংশ বাক্তিই গৃহস্থ--সুতরাং তাহাদের পুত্রকন্ভার উপনয়ন বিবাহাদি প্রয়োজন । বৈষ্ণবধর্থে 

যদি বর্ণাস্রম অন্বীকৃত হইত, তবে বৈষ্ঃবস্থতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাদে উপনয়ন বিবাহাদির শ্যতস্্ 

ব্যবস্থ৷ থাকিত। কিন্তু স্মার্ত বিধান অন্ুসারে এঁ সমস্ত লৌকিক কর্ণ সম্পাদিত হওয়াই বৈষ্ব- 
 শান্্কারগণের অভিগ্রেত বলিয়! তাঁহার! এ সম্বন্ধে কোন ন্বত্তন্ত্র ব্যবস্থা! লিপিবদ্ধ করেন নাই। 

বল! বাহুল্য, বাউগসম্প্রদায়ের অংশবিশেষের হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভের ব্যর্থ চেষ্টাজাত সংযোগী 
বৈরাগিগণের মধ্যে বিবাছে যে মাল! চন্দন ব্দল প্রথ| আছে, তাহ! বিশুদ্ধ বৈষ্বসিদ্ধান্ত 
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অনুমোদিত নছে। বর্ণাশ্রদধর্মের দশবিধ সংস্কারের মধো কেবল শ্রা্ধ সম্বন্ধে বৎকিকিৎ বিধি 
প্ীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। 

প্রাপ্তে শ্রান্ধদিনেহপি গ্রাগন্নং তগবতেহপয়েখ। 
তচ্ছেযেনৈব কুব্ষাত শ্রান্ধং ভাগবতো। নরঃ ॥ 

স্ার্ বিধান অনুসারেও যখন শ্রান্ধের পূর্ব যজ্জেশ্বরকে শ্রান্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ নিবেন কর! 
হইয়] থাকে, তখন উদ্ধৃত বিধি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল নহে, পরস্ত অনুকূল । ন্মার্ত বিধানে 
যাহ! সামাস্ত বিধি, বৈষ্ণব স্মৃতিতে তাহাই বিশেষ বিধি কর! হুইয়াছে। 

প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশতি বিলাঁদে রাচ়ী ও বারেন্্র ব্রাঙ্গণ-সমাজের ইতিবৃত্ত ও কুলমর্যযাদা 

সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা! আছে। খুব সম্ভব, গ্রেমবিলাসের এই অংশ অত্যন্ত আধুনিক । কিন্ত তাহা 
হইকেও বৈষ্ঃবগ্রন্থের পরিশিষ্টে যে কুলাঁচার বর্ণিত আছে, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভু 
উপাসকগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রভাব শিথিল হয় নাই। 

এই সমস্ত তত্ব ও প্রমাঁণ ভালভাবে আলোচনা ন! করিয়াই আধুনিক লেখকগণ এই ভ্রান্ত মত 
গ্রচার করেন যে, মহাপ্রভু জাতিধন্ম উঠাইয়! দিতে চাহ্য়াছিলেন ও জাতিধর্্ের প্রভাব সমাজে 
তখন শ্নথ হইয়! গিক়াছিল। 

(ক্রমশঃ ) 

ভ্ীবিমানবিহারী মজ্মদার 



জৈনদিগের দৈনিক যট্কর্মক 
হিন্দু দ্বিজাতির পক্ষে প্রতিদিন পীচটী মহাযভের 1 অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্ঠ 

এই যক্জগুলির মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে অগ্লিতে আজ্যাদি আহতি দিতে হয় না) এই 

মহাযজ্ের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ | বেদাদির অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ত্রহ্মবন্ত, পিতৃলোঁকের তর্পণ 

পিতৃযজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোম দেবযজ, পণ্ড পক্ষীদিগকে অন্নদান ভৃতযজ্ঞ আর অতিবিপুজন 
বৃষজ্ঞ | প্রাচীন কালে প্রত্যেক দ্বিজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযভ্ের অস্থষ্ঠান 
করিতেন। এগুলি তাঁহাদের নিত্যকর্ের অস্ততুন্ত ছিল। 

এই পঞ্চ মহাযজ্ের বর্ণনা করা এ গ্রবন্ধের উদ্দেস্্র নহে। হিন্দুগণের এই পঞ্চ মহাষজ্ের 
নুরধপ জৈনগণের পক্ষে গ্রতিদিন অনু্েয় হট্কর্্ম বা ছয়টা কার্ধ্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিবার 

নিয়ম আছে) সেইগুলির বিষয় সংক্ষেপে কথবিৎ আলোচনা করিবার অভি প্রায়েই এই প্রবন্ধ 

লিখিত হইতেছে । জৈন শান্ত্রকার বলিয়াছেন, : 
দেবপুজ1 গুরপাস্তিঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ। 

দানং চেতি গৃহস্থানাং যট. কর্্মাণি দিনে দিনে ॥ 

দেবপুজা, গুরুর উপাসনা, শ্যাধ্যায় ( শান্্রাধায়ন ), সংঘম, তপন্যা এবং দান, এই ছয়টা বর্দ 
প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ইহাই জৈন শাস্ত্রের বিধান। এই বট 
কর্ই জৈনদিগের নিত)কতে)র মধ্যে সর্বপ্রধান | জৈন শ্রাবক প্রতিদিন তাহার ধর্মের জন্ভ শাস্ত্রের 

নিদেশানূদারে অন্ত কোনও কার্ধয করুন আর নাই করুন, এই ষট-রম্মের অনুষ্ঠান তাহার অবশ্য 
বর্তধ্য। তবে কোন বিধিই সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না । ধিনি সম্যগ-্জানী, 
যিনি বিদ্বান যিনি সমর্ধ, তিনি সম্যক্রূপে এই ষুটকর্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়| চলিবেন। 
আর যিনি অন্নজ্ঞ--ধিনি অসমর্থ, তিনি যথাসাধ্য প্রতিদিন যটকর্থের প্রত্যেক কর্শের অন্ততঃ 

আংশিক অনুষ্ঠান করিবেন ।. কার্ধযত$ও দেখিতে পাওয়া যায়, ৈনদিগের মধ্যে সকলেই বথাশ্ি 
বটকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন। ফলত$, হিন্ছু ত্রাঙ্গপাদির সন্ধ্যা বন্দনাদির মত এইযট কর 
জৈনদিগের অবস্ কর্তব্য নিত্যবর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত | এই সফল কর্ানুষ্ঠানের যে সকল বিধান 
জৈনশান্তে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথধিৎ আলোচনা এইবার করিব। 

দেবপুজ! 
দেব (চতুর্কিংশতি অতীত জিন বা তীর্থ, চতুরবিংশতি বর্ডমান তীর্ঘকর এবং চতুষিংশতি 

ভবিহাৎ তীর্ঘবর ), গুরু ( আতারধ্য, উপাধার়, সাধু: মুনি প্রভৃতি) ও শান্্র--এই সকলকেই জৈনগণ 
পাশাপাশি পাপ শসা 

:. * বঙগীয়-লাহিত্া-পরিষদের ৩১শ বার্থিক য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
1 ব্রদ্দবজ, পিভৃযজঞ, দেববঞ, ভৃতবজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ। 
£ অধাগনদং ব্রন্ধবজঃ পিভ্যুজজত ₹প্ণম্। 

ছোমে। মৈধে। বলির্ভোড়ে! ইৃজ্যোহভিথিপুজনম্ ॥--মনুসংহিতা! ৩.৭৩1 
১৮ 



১৩৪ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক! [সংখা 

দেবতান্তানে পুজা করিয়া থাকেন। নিতাপুষ্গায় সাধারণতঃ তাহার! তীর্ঘরগণের মূর্তি প্রতিঠিত 

করিয়া ভ্ক্তদ্কারে জগ প্রভৃতি অষ্ট ড্রবোর হ্বারা “সই মূর্তির পুজা করিয়া থাকেন। কাহারও 

কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমুর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ধাঁহাদের বাড়ীতে এইরূপ 
জিনমূর্তি প্রতিঠিত আছে, তাহারা গৃহেই নিত্যপুজা সম্পন্ন করিতে পারেন । 
কিন্তু ধাহাদের গৃহে একপ মূর্তি গ্রতিতিত নাই, তাহার! নিকটবর্তী জিনমন্দিরে যাইয়! পৃজাকার্ধা 
সমাধা! করেন। একটা কথা এ স্থানে বলা দরকার। জৈনের! যে সকল দেবমূ্তি প্রস্তুত করেন, 
তাহ! হয় ধাতুময়ী, ন! হয় পাধাণময়ী। মৃন্মমী মৃত্তি প্রস্তুত করা তাহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 

নিতাপুগর সময় যে মন্দিরে যে তীথন্কর প্রধানরূপে প্রতিঠিত, তাহার পৃ! কর! বিধেয়। 
একসঙ্গে চতুবিংশতি তীরন্করের পৃজজাও কর! যাইতে পারে। এইরূপ একত্র চতুর্বিংশতি তীরথক্করের 
পুজ| বরার নাম "সমুচ্চয়চতুর্বিংশতিজিনপুজ1 1 

জৈনদিগের পুজ্য এই যে জিন বা তীর্ন্কর, ইহারা মানবরূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন। তবে তাহার! তপশ্চর্যযাির প্রভাবে কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়। মোক্ষলাভ করিয়াছেন এবং 
সর্বজ্ঞত। প্রভৃতি গুণলাভ করিয়। সাধারণকে মোক্ষলাভের উপায়সমূহ (বা মোক্ষমার্গ) নিদেশি 

করিয়! দিয়াছেন] এইরূপ মুক্ত পরমাত্মর পুজাকে জৈনাচার্ধযগণ শ্রাবকের দৈনন্দিন কৃত্যের মধ্যে 

প্রধান স্থান দিয়া বোধ হয় ইই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই তীথন্করগণই প্রত্যেক 

শ্রাবকের আদর্শম্বরূপ হওয়! উচিত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তীহার্দের অবলদ্দিত পন্থা! অনুসরণ 
করিয়া এবং তাহাদের আচরণের সর্বথ। অন্থকরণ করিয়া, তাহাদেরই মত মোক্ষলাতের জল্গ যন্্বান্ 

হওয়া! উচিত । জৈন শাস্ত্রের ষে ইহাই একমাত্র অভিপ্রায়, তাছা জিনপুজার মন্ত্র গুলি মনোযোগের 

সহিত পাঠ করিবেও স্পষ্টতঃ প্রতীরমান হয়। মোক্ষ ভিন্ন জৈনদিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য 
নাই--মাক্ষলাভই এই নিত্য জিনপুজার মুখ্য ও একমাত্র টপ গ্রতিধন্ত্রে তাহার 
নিদর্শন পাওয়া যায় । 

পুজাকালে তীর্থকরের উল্লেশে জবচন্দনাদি উৎসর্গ করিবার সময় গ্রতেযক স্থলেই এক একটা 
কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ জিনিষটা নাই। তাহার! পুজার 
প্রারভ্তে কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্ধল্প করিয়। থাকেন বটে ) তবে পাদ্যাদি উৎমর্গ করিবার সময় 
কোন কামন! বরেন না। কিন্তু জৈনগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের দ্বার! পুজ! করিবার সময় ভিন ভিন্ন 
প্রকারে মুক্তির কামনা! করেন। উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। 

পঁ ভ্রীং বৃষভাদিবীরাস্তেভ্যে। জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্ববপামি,+*****ভবতাপবিনাশায় 
চদানং দির রান অক্ষতান্ নির্বপা্ি,'' ***কামবাপবিধ্বংসনায় পুষ্পং 
নির্বপামি,*****ৎ* ক্ষুধারেগবিনাশনায় নৈবেদ)ং নির্বপামি,*** ** * মোহান্ধকারবিনাশনায় দাপং 

নির্বপা মি,****"'অইকম্মমণহনায় ধুপং নির্বপামি,**'***মোক্ষফলপ্রাওডয়ে ফলং নিবপাম,* ,**অনর্থ্য- 

পগ্রাগুয়ে অর্ধযং নির্বপামি।” ' 
(জৈনদিগের এই কামন! সম্বন্ধে আর 'একটা বিষয়ও লক্ষ করিতে হইবে ৷ পুজার্চনাদির সময় 



পন ১৩৩১] জৈনদিগের দৈনিক ফট কর্ণ ১৩১ 

হিন্দুদিগের কাষনার বিষয় পুত্র, পৌত্র, ধন, পশ্্া, অক্ষয় হর্গলা্ত প্রভৃতি । কিন্ত জৈনগণ 
দৈননিন দেবপৃজার সময়ও এই সকল বিনশ্বর বন্ত কাঁমন! করেন না । প্রতোক জৈনেরই জীবনে 

একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। স্ৃতরাং তাহারা দেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর 
বিষয়ের কামন] কদাপি করেন না। অবশ্ত হিন্ুরও যে চরম লক্ষ্য মোক্ষ, তাহ! কেহই অস্বীকার 

করিবেন না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারস্ত হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির অন্ত গ্রায়াস করিলে 
অনেক সময় সে প্রয়ান ব্যর্থ হইয়া যায়। সংসারের প্রতি যত দিন মনের বৈরাগ্য উপস্থিত 
ন! হয়, ততদিন মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত যর কর! পণ্শ্রন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজ 
সবর্গভোগাদি নশ্বর বস্ত গ্রাণ্ডির জন্ত মানুষ প্রথমে পুজার্চনাদির অনুষ্ঠান করুক--এইরূপে 

চিন্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষ-লাভের জন্ত যত করিলে তাহা 
অল্প সময়ের মধ্যেই ফগপ্রহ্ন হইবে | জৈএগণ তাহার উত্তরে বলিবেন _চিন্তশুদ্ধিই 
যদি পুজাদির উদ্দেখ হয় এবং কামনার দ্বারা লেকের চিত্ত পুজাদির দিকে আরুষ্ট কও 

যদি প্রয়োজন বলিয়। মনে হয়, তাহা হইলে এ উঠয় কার্য্যই ত পুজার সময় মোক্ষপ্রাণডির অঙ্গৃকৃল 

ইঞ্জিয়-জয়াদি ও মোক্ষলাভের কামনাধ্থার! সিদ্ধ হইতে পারে। 
যাহ! হউক, পুজাদি ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাতের যে কামনা এবং প্রারস্ত হইতেই সকলের 

চিন্ত জীবনের এই চরম লক্ষ্যের দিকে উদ্গুখ করিবার জন্ত এই যে চেষ্টা, তাঁছা যে বিশেষ প্রশংসনীর, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। জৈনদিগের প্রত্যেক ধর্মান্ষ্ঠানের মধ্যেই এই চরম লঙ্ষোর 

দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া জৈন শীস্্রকারগণ প্রত্যেকের সঙ্গুখেই যে সফল 
সময়ের অন্ত এক উচ্চ আদর্শ উপস্থিত রাখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের 

বেটি লক্ষ্য হওয়! উচিত, সেটার কবা এঠরূপ সকল সমম্বে সকলের হৃদয়ের মধ্যে জাগরূক 

করিয়া রাখার উপকারি ও গ্রয়োজনীদতা পণ্ডিত মাত্রেই একবাকো স্বীকার করিবেন । 

আমর! গ্রককৃত বিষয় হইতে অনেক দুরে আসিয়া পড়িয়ছি) এখন প্রকতের অনুদরণ বরা 

কর্তব্য। পু আরম্ত করিবার পূর্বে যে জিন বা তীর্ঘস্বরের পুঞ্জ কর! হইবে, তাহার আবাহুন, 

স্থাপন ও সন্পিধীকরণ করিতে হরর । তার পর পূর্ববো মনের দ্বার! জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, 
নৈবেদা, দীপ, ধূপ ও ফল, এই অষ্ট দ্রব্যের সাহায্যে পুজ! করিতে হয়। ইহারই নাম অষ্টকবা 

অষ্টদ্রব/পূজ!। ইহার পর পঞ্চকল্যাগকের অন্ঠান কর! হয় অর্থাৎ অর্চনীয় তীর্ঘন্করের গর্ভ, জন্ম, 
তপন্তা। জ্ঞনিলাভ ও মোক্ষের কথ! শ্ররগ করিয়া এক একটা অর্ধ দেওয়া! হয়| ইহার পয় স্যোআদি 
ব! জয়মাল! পঠিত হয়) এইরূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিতে করিতে জিনবুর্তিকে প্রদক্ষিণ করা হুইয়! থাকে। 

হিনুদিগের যেমন এক দেবতার পু! করিবার সময় মুল পুজার পূর্য্ে ও পরে গণেশাদি নান! 
দেবনার পূজা করিয়। লইতে হয়, দৈনদিগের সেইরূপ কোনও বিধান দেখা বায় না। তারপর 
হিন্মুদিগের মো পুক্গার দ্রবাদির বাছুল্যানুসারে যোড়শোপঢার, দশোপগার ও পঞ্চোপচার, এই করটী 

৯ জাবাহন করিবার সম ওর জবতর অবতর সং বৌ) হাপন কগিবার সময় «অত্র তিউ তি 5: 8৮ এবং 

সঙ্গিধীকরণের সময় গত যম সঙ্গিহিতো। ভব ভব বহট.।' এই অস্ত্র পাঠ করিতে হয়। 
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জে? দেখিতে পাওয়া! যায় । জৈনদিগের মধ্যে কিন্ত মাত এ অষ্টকের ব্যবস্থা। তবে গ্রতিদিনই 
যে'সধলে $ আটটা ডবোর দ্বার! পুজা করেন, এমন নহে। সংক্ষেপের জন্ত বেশীর ভাগ লোকেই 
জিনমন্দিরে যাইয়! জিনদেবের দর্শন ও তাহার উদ্দেশে অক্ষত অথব! পুষ্স ও যে ফোন একটা 
কলমাজ উৎসর্গ করিয়া থাকেন । তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারত পক্ষে প্রায় কোন শ্রীগুরুষই 
সাধ! করেন না। 

গুরূপাস্তি 

খীহার! সংসারের মায়! পরিত্যাগ করিয়াছেন-_-বিষয়ের প্রলোভন খাহাদিগকে প্রলুৰধ করিতে 
পারে না--কামক্রোধাদি খাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, এরূপ মুনিদিগের সেবা বা 
উপাসনা করাও প্রত্যেক শ্বাবকের দৈনন্দিন কর্তবোর মধ্যে পরিগণিত | কায়, মন ও বাক্যের 

বায়! প্রতিনিয়তই ইহাদিগের সেবা! করা উচিত, ইহা জৈনশান্ত্রের বিধি & | এইরূপ মুনির 
পার্থ বমিয়৷ তাহাদের নিকট শ্রন্ধার সহিত বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুয়পাঁসনারই 
অন্তর্গত । তারপর এইরূপ গুরুকে বথাবিধি অর্চন| করিয়া তছার নিকট নিজের আচরিত 
পাপের বথাও প্রকাশ কর! উচিত। 1 এইরূপে গুরুর নিকট শ্বক্কৃত পাপের বিষয় উল্লেখ করিলে 
এক দিকে যেমন গুরু সমন্ত বিষয় বুঝিয়া! কর্তব্য স্থন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, অন্ত দিকে আবার 
শ্রাবকের ইহা! বলিতে বলিতে পাপের প্রতি খণ! হ্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং সে পাপ পরিত্যাগ করিবার 

জন্ত তাহার হৃদয় বামনা প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ অপরের নিকটই হউক বা মিজ মনে মনেই 
হউক, হুকৃত পাপের একবার আলোঁচন! করিলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায় । 

/ তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নিথর দিগন্থর মুনি বছুল পরিমাণে পাওয়া যায় না। 
এই জন্ত সেইরূপ মহাপুরুষদিগের কথ! স্মরণ করা এবং সম্াগ-দুি ও সমাগং্জান ধাহাদের 

গ্রতিঠিত হইছে, এরূপ এঁলক, ক্ষু্ক + ও ব্রঙ্গচারীকেই সেব! করা এবং তাহাদের নিকট 

বনিয! উপদেশ গ্রহণ করা গুর়পান্তির অন্কমপরূপে বিহিত হইয়াছে। 

সাগারধর্থামৃত--২1৪৬। 1 সাগারধরন্ধামৃতশ১১। ্ 
£ উৎকৃষ্ট জৈন জা।বকদিগের মধো ছুই ভেদ--(১) উলিক, (২) কুল্লক। ক্ষুরক জপেক্ষ! ইলকের তয় উচ্চে। 

ছুুক একখানি কৌগীন ও একধও কু উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিম! খাকেন। তাহার নিকট জলপাদের জন্ত 
একটা কমগুলু। ভোজনের জন্ত একটা পারে এবং ঘাটি হইতে কীটপতঙ্গাদি অপদারিত করিবার জন্ত সযূরপুচ্ছনির্িত 

পিচ্ছিক। থাকে। ছুল্লককে বিশেষ বরের সহিত সামরিক, প্রোধধোপবাস, দ্বাধ্ার ও অন্তান্ত ধর্ণানুষ্ঠান করিতে হয়। 
এলককেও মুনিদিগেয স্তায় জন্ধার সহিত বিবিধ ধর্দনুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাহার গক্ষে দৌনাবলখবন 

গর্ক হানগু হুইবায় বিধান আছে। একখানি কৌপীন। পিচ্ছেক| ও একটী ফমওলু ভিন্ন ধলকের অন্ত কোনও 
গ্রযা রাখিবায় নিব নাই। | 

-. খা সন্ধে উতয়কেই জাংকের দানের উপর নির্ভর কমিতে হয়। ত্য বক ঘয়ং অন্তার্থনা ন! করিলে - 
ধচি়। আবফের বাড়ীতে ইহার! ভোজন ফরেন ন1। 
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স্বাধ্যায় 

প্রত্যেক নৈনের পক্ষেই প্রতিদিন যথানাধ্য কিছু সময় জৈনশান্্র আলোচনা! করা কর্তব্য। 
পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে, লৈনগণ শান্প্রস্থফে দেবতার মত ভক্তি ও পুজা করেন । সুতরাং 
শান্তালোচনও যে ঠাহাদের পক্ষে দৃঢ় তক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কর্তব্য, তাহা বল! বাহুল্য মাত্র! 

যিনি গ্রন্থ পাঠ ব1 শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে পবিভ্রভাবে ভক্তির সহিত এ কার্ধ্য করিতে হইবে, 

ইহা জৈনশান্ত্রের বিধি । অপবিত্র বস্ত্রা্দি পরিধান করিয়া, অন্ন ত অপবিত্র দেহে, অপরিষ্কত 
ও অপবিত্র স্থানে বলিয়া অশ্রদ্ধার সহিত শাস্গ্রস্থের অধায়ন বা আলোচন। করিলে উহাতে 

শাস্ত্রের অবমাননা করা হয় এবং পেরূপ অধ্যয়ন বা আলোচনায় কোনরূপ সুকৃতি লাত হয় ন 
বলিয়। দৈনশাস্ত্রকারগণ উহ! নিষিদ্ধ বলিয়! গ্রতিপাদন করিয়াছেন । 

জৈনদিগের এই স্াধ্যায় শবে শাস্ত্রের অধায়নমাত্রই বুঝিতে হইবে না। ফলতঃ শাস্ত্রের 

অধ্যয়ন ব্যতীতও স্থাধ্যায়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে । কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়। বলা 
দরকার) জৈনশাঞ্রকারগণ শ্মাধ্যায়ের কয়েঞ্টা প্রকারভেদ শ্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে শ্বধ্যায় পাঁচ প্রকার--বাচনা! শ্বাধ্ায়, গূচ্ছন। স্বাধ্যায়,। অনুপ্রেক্ষা হ্াধ্যার, আমায় 

স্বাধায় ও ধর্মোপদেশ শ্যাধ্যায় &। বিশুদ্ধভাবে শাস্তগ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বানা 

্াধ্াঁয়। প্ররৃতপক্ষে বলিতে গেলে ইহাই বথার্থ শ্থাধ্যায়। শান্গরছ্থের কোন অংশ ঝুঝিতে 
না পারিলে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ ভ্িজ্ঞাদ! করিবার নাম পৃঙ্ছনাস্বাধায়। 

গুরুর নিকট হইতে শ্রুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিত্ত! ও অভ্যাস করার নাম অন্ুপ্রেক্ষাস্াধ্যায়। 
গুদ্ধভাবে স্প্টরূপে ( আর্য আয়ায়ানুসারে অর্থ বুঝিয় ) শান্ত্রপ্নস্থ আবৃত্তি করার নাম আমায়ম্বাধায় | 

জনসাধারণকে উদ্মার্গ হইতে সৎপথে আনিবার জন্ত এবং তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ শ্বরূপ 
বুঝাইবার অন্ ধর্ঘ্রবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম ধর্মোপদেশন্বাধ্যায়। 

এই পঞ্চবিধ স্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন শ্থাধ্ায়ের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক শ্রাবকের পঞ্চ 
গ্রতিদিনই কর্তব্য । শ্বাধ্ায়ের এই কয়টা তেদ থাকায় খ্ৈনদিগের মধ্যে হুইটা গলার জিনিষ 
লক্ষিত হয়। প্রংমত$, ইহাতে কি পণ্ডিত, কি মৃর্খ-_কি অক্ষরভ্ঞ, কি নিরক্ষর--কি উচ্চজাতি, 
কি অন্পৃশ্ত নী জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার না একগ্রকার স্বাধ্যায় পালন কর! সম্ভবপর 
ফয়। ঘিতীরতঃ, ইহাতে সমাজের প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু 
ভান লাভ কছিতে পারে। বাঞঙ্গালাদেশে বখন কথকতার প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন 
বঙ্গপল্লীর আধান্যৃদ্ধবনিত। সকলেই হিন্দুপুরাণ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট ভ্ঞানলাভ করিত, 
্াধ্যাক্রের এইন্ধপ নান! তেদ ঠৈন্শান্ত্রে বধিত হওয়ার দরুণ এবং এই স্থাধ্ায় প্রত্যেক জৈনের 
অবহ্ীকর্তব্য দৈনন্দিন কার্যের যধো পরিগণিত হওয়ায় দৈনশাস্ত্রের গ্রতিপাদ্য বহু জটিল ও 
গভীর তু স্ন্ধেও, গৈন সাধারণ লোকের তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়) 

_নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে ১৬ অভিজ্ঞ--এরূপ লোক 
8 তস্বার্থা ধিগধনুরে...৮1২৫.। 



১৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পান্রিকা [সংখা 
বোধ হয়, জৈনদিগের মধো ভিন্ন অপর কোনও ধর্মাবলস্িগণের মধ পাঁও়া যায় না। মুক্তি কি-. 
মুক্তি লাঁতের উপায় কি, তব কর় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কর় গ্রকার, জীব কা 
প্রকার গ্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রত্যেক টন শ্রাবকই তাগর কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বস্ততঃ, এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া আমি গ্রকৃতপক্ষেই বিশ্মিত ও আননিত 
হইয়াছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ধর্দেই এইরূপ ধর্মগ্রন্থের স্যাধ্যায়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

যম 

জৈনশাগ্রকারদিগের মতে সংধম হই প্রকার--(১) ইঞ্জিয়সংযম। (২) প্রািসংযম। 

চক্ষুয়াণি ইঞ্জিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে নিবৃ্ত করার নাম ইন্জিয়সংযম। আর প্রাণিহিংসা 
হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণিসংযম। এই ছুই সংযম অভ্যাস করিবার অন্ত প্রত্যেক 

শ্রাবককেই প্রতিদিন যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হুইবে | 'আঙ আমি এই জিনিসটা দেখিব না+, 'আজ 
আমি এই জিনিসটা খাইব ন॥ প্রতিদিন শ্রাৰককে এইরূপ একটা একটী ( শক্তানুসারে একাধিক ) 
প্রতিজ্ঞ। করিয়া এবং সেই প্রতিজ্ঞান্ুদারে কার্ধ্য করিয়া! সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। 

ইহাই তাহার পক্ষে দৈনন্দিন কর্তবা সংযম। এইরূপে অভ্যাস করিলে কালক্রমে তাহার হই গ্রকার 

সংঘমই অত্যন্ত হইবে এবং ধর্মমবিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া! সে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ মুনিধর্শ 

ধারণ করিতে সঙ্গম হইতে পাঁরিবে। 
তপঃ 

ধর্মে গ্রবৃতি বাড়াইবার জন্য প্রতিদিনই যথাশকি, কিছু না কিছু তপশ্চর্য]। বা আত্মধ্যানাদির 
অনুষ্ঠান করাও কর্তবা। এইরূপ ক্রিয়ার আর এক নাম সামারিক। ইহার অনুষ্ঠান আদৌ 
কঠিন নছে। ”ওঁ নম' দিদ্বেডা১, প্ট্রীবীতরাগায় নমঃ,” “ধমে। অরহস্তাণং* “্রমো সিদ্ধাণং৮ 

ইত্যাদি মন্ত্রে যে কোন একটা যথাশক্তি স্থিরচিত্তে সংযত ও পবিত্রভাবে জপ করাই এই 

অনুষ্ঠানের মুখ্য বর্তব্য। এরূপ জপের দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে 
' সঙ্গে ধর্ধের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি গ্রাণ্ত হয়| 

এই তপশ্চর্য॥র মধ্যে আর একটা কার্ধ্য করিবারও বিধান দেখিতে পাওয়া! ধার | - শ্রীবক যে 
যে পাপকার্ষে/র অনুষ্ঠান করিয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার জন্ত অনুতাপ এবং সেইরূপ 

এক্াধ্য ভবিষ্তে যাহাতে সঙ্ঘটিত না হু, সে বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্যযার 
অন্তভূক্ত। এরূপ চিত্ত ও আলোচনার খারা যে অনেক উপকার হয়, তাহ! কেই অস্বীকার 
করিবেন নাঁ। জৈনাচার্যগণ তপন্তার ঘ্ব'দশ গ্রকায় ভেদের বর্ণনা ঝরিয়াছেন। তগ্গধ্যে 

ছয় প্রকার বাহ্ তপঃ ও ছয় প্রকার আত্যন্তর তপঃ| অনশন, অবমৌদর্ধ্য, বৃতিপরিসংখ্যান, 
রস-পরিত্যাগ, বিবিকুশষযাসন ও কায়রেশ, এই ছটা হইল বাহ্ তপঃ। খাদ্যজব্যাদি বাহ 
বস্ত বিষয়েই এই তপের বিধান) তাই ইহার নাম বাহ তপঃ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃতা, 
্বাধ্যায়, বু[ৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়টা আত্যন্তর তপঃ। এই দ্বাদশবিধ তপন্তা মুনিগণেরই মুখ্য 
কর্তবা। তবে শ্রাবকগণ বখাশক্তি ইহাদের অন্ঠান করিবেন, ইুই জৈনশাজের নিদেশ। 



সন ১৩১]. জৈনদিগের দৈনিক ষট কর ১৩৫ 

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তপস্থাগুলির লক্ষণ নির্দেশ করিব। সংবষ অভ্যান করিবার নিমিত্ত 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাদা, শ্বাদা, চ্হে, পেয়, এই চারি প্রকার ভোজন তাগ করার নাম অনশন 
তপঃ। বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দুদিগের যে উপবসের বিধান আছে, জৈনদিগের অন্শন তপঃ 

অনেকট1 সেইরূপ । উপোধিত অবস্থার পুজা ধাঁনাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্ধতা বুদ্ধ পাইয়৷ 

থাকে, ইহা! সকলেই স্বীকার করেন। সংবমাযাস, ইঞ্জিয়দমন, এবং চিত্তের একাগ্রত। সাধনের 
উদ্দেশ্তে অল্প পরিমাণে (আক পুর্ণ না করিয়! ) ভোঞ্ধন করার নাম অংমৌদর্ধা। অধিক 
পরিমাণে ভোগন যেমন শ্বঙ্থের অনিষ্ট জন্মার, তেমনই ধন্মানুষ্ঠানের পথে বাধ! হইয়! দাড়ায় । 

"আজ মাত্র ছুই বাড়ীতে যইব। আহার মিলে ত ভাল) নহিলে উপবাসী থাকিব 1” এইযনূপ 

গ্রতিজ্ঞানুসারে কার্ধা করার নাম বৃত্তিপরিসংখ]ান । সংযমাভ্যাসার্থ ঘ্বৃত, ছঞ্ধ, দধি, গুড়, লবণ, 

তৈল গ্রভৃতির মধ্যে প্রতিদিন এক বা একাধিক রূপত্যাগ করার নাম রসপরিত্যাগ *। 

চিত্তের একাগ্রঙাপাঁধনের জন্য নির্জন স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবার নাম বিবিকশযা।লন। 

শরীরের প্রতি মমত্ব ত্যাগ করিয় ন'নারূপ কষ্ট সহা করার নাম কায়কেশ। এই সকল তপগুলি 

সংযমাভ্যাল, ইন্জিয়দমন, চিত্র একা গ্রতাপাধন প্রভৃতি বিষিয়ে ষে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু 
বিবেচন| করিলেই বুঝ! যায়। অবশ্য নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে হয় তইছাকে প্রণংসার চক্ষে 

দেখিবেন না। কিন্ত সংঘম অভ্যাস করাই যদি লক্ষ্য হয়, বে তাহ! ত্যাগের মধ্য দিয়া ভিন 
ভোগের মধ্য দিয়! হয় না, এ কথ! স্থির নিশ্চিত । 

আত্যস্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি না। প্রাক্সশ্চিত, বিনয় ও 

ধান, ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন । শ্বাধ্ায়ের কথা ইতঃপুর্বেই বণ হইয়াছে । মুনি প্রভৃতির 

সেব! করার নাম বৈয়বৃত্তা) পরিগ্রহপরি হাগের নাম বুতসর্গ। 

দান 

গ্রতিদিন বথানিয়মে যে শ্রাবক কিছু দান করে এবং যথাশন্তি তপশ্চ্যা। করে, সে জম্মাস্তরে 
শ্রে্ঠ লৌকে গমন করিয়া থাকে।1+ এই জন্তই সাগারধর্্মামূত কার শ্রাবকের দৈনন্দিন আচারের 
বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,--*তাহার পর ভক্তির সহিত যথাশক্তি সৎপাত্কে (দানাদির 

দ্বারা ) সন্ধই করিয়। এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সন্তোষ বিধান করিয়! য্থাকালে পরিমিত 

আহার করিৰে। % : 
দান করিবার সময়ে সৎপান্রকেই দান করা! উচিত | জৈনাচার্ধগণের মতে সৎপাত্রের মধেও 

উত্তম, মধ্যম ও জথন্ত, এই তিন্ শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনিই উত্তম পাত্র। সম্/গপ্ুষ- 
সম্পন্ন শ্রাবক মধাম পাত্র আর যাহাদের সম্যগূর্শন নাই, এরূপ সাধারণ ক্ষুধাতুরাদি ছুঃখী 
মাত্রেট ভষন্য পাজ। উকম পাত্রে দান করিতে পারিলে তাহাতেই সমধিক ফল লাভ হয়) তবে 

৯ হিন্দুদিগের বধেোও এইরাপ সংবহভ|(সের অন্তই প্রতিদিন কোনও না খোনও ভ্রবা পরিত্যাগ করিবার বাবস্থ! 
আছে। 

"1 সাগারধর্মাযৃত-২।৪৯ | £ সাগারধর্থামৃত--।২৪ | 
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উত্তম পাত্র পাওয়া না গেলে অগত্যা মধ্যম ব1'অধম পাঞ্কেই দান করিতে হইবে, ইহ! জৈন 
শান্ের মত ও গৃহস্থগণের প্রাত্যহিক কর্। 

ইহাদের মতে দান চারি গ্রকার-অভয়ঘান, আহারদান, বিদ্যাদান ও ওধধদান। এই চারি 
প্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অস্ততঃ একটা প্রত প্রত্যেক শ্রাবকের অন্থষ্ঠান করা 
কর্তব্য) সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ--উৎকৃষ্ট সুখ প্রভৃতি লাভ করা প্রাণ 

না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইছাদের সকলের মূল। দে মুলীভূত প্রাণ 
রক্ষার জন্ত যিনি অভয়দান করেন, তিনি কিই বা দান না করেন অর্থাৎ তীছার দানই 
সর্বোৎকৃষ্ট ।* অভয়দানের এই প্রশংসাহুচক বাক্য হইতে গ্রতীত হইতেছে যে, জীব রক্ষ। বার 
জন্ত যে অহিঃসা-ত্রতের অনুষ্ঠান, তাহা ও এই অতয়দানেরই অন্তভূক্ত। 

শা্সপাঠেই বর্তব্যাকর্ডতব্য বিষয় জ্ঞান জম্মে--শান্ত্রপাঠেই ধর্মে অনুরাগ জদ্মায়, পাপরাশি 

দুর বরে এবং .চিন্তকে পথিআ করে) ছুতরাং সেই শান্ত দান কর! একাস্ত কর্তব্য 1| এই 
শান্্রধানই বিদ্যাদান নামে অভিহিত হইয়! থাকে। 

যাহার জন্ত লোকে ভার্য।, ভ্রাতা এবং পুত্রকেও ত্যাগ করে, যাহা বিনা ব্রতাদি সকলই নষ্ট 
হয়, যাহার অভাবে পীড়িত হইয়৷ লোকে ক্ষুধার গ্রকোপে অখাদ্য পর্য্স্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
সংযত সাধু ব্যক্তিকে সেই আহার দান কর! কর্তব্য । ; 

শরীর জুস্থ থাকিলেই তগঃ ধ্যান প্রভৃতি সম্ভব, এই নিমিত রোগ শাস্তির অন্ত খা 
দিগকে উধধ দান কর! উচিত। *%* এইরূপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্মাই জৈন শান্তর 
কীঠিত হইয়াছে । | 

আবকগণ যথাশক্তি এই নকল দানকার্ধ্ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও কোন 

কষ্ট থাকিতে পারে না--মুনিগণ নিশ্চিন্ত মনে তপশ্চর্ধযাদি কাধ্য করিতে পারেন? তাহাদের যদি 
কোনও অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্ত না হউক, অন্ততঃ পুণ্যার্জনের 
জন্তও শ্রাবক তাহা দুর করিতে পারে। বস্তুতঃ জৈনদিগের এই যটবকর্ম একদিকে বেদন 
অনুষ্ঠাতার ধর্দোন্নতির কারণ হইয়া থাকে, অন্ত দিকে সেইরূপ বাহার *ন্থার্জনের জন্ত প্রাণ পথ 
করিয়াছেন, তাছাদিগের যাহাতে কোন বি না হয়, বরং তাহারা যাহাতে সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে 

ধর্শার্জন করিয়! নিজের এবং অপরের উন্নতির বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, সে কার্ষ্যে 
শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়। সমাজের অশেষ কলাণ সাধন করিয়া! থাকে। 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

+ নুভ।বিতরত্সঙ্গো হ-.৪ ৭৬ | 
1 এ বী। শ্৪৭৭। 
2 এ, জ। শ৪৭৮। 
গা নী. রী ৮৯৪৭৯ । 
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৫। পত্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সিদ্ধাস্তভূষণ মহাশয় তাঁহার “কৌল-মার্মরহসা” নামক 

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তন্ত্রোক্ত কৌল সাঁধনা-প্রণাঁলীর ও কৌলমতের বিশ্লেষণ 

ও আলোচনা করিয়া! লেখক প্রসঙ্গতঃ দেখা ইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ ও প্রাচীন 

কৌলমতে কৌন পার্থক্য নাই-_একই ধর্দের ছুইটি বিশিষ্ট দিক্ মান্র। তৎপরে, কৌলাচারের 

ও পঞ্চ-মকারের প্রতি সাঁধারণভাঁবে সকলেরই যে উপেক্ষা দেখ| যায়, লেখক তাহারও অপনয়ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ্ 

প্রবন্ধ পাঠের পর জনৈক শ্রোতা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্ৃতিতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত 
অটলবিহারী ঘোষ এম্ ঞ বি এল্ মহাশয় তন্ত্রের প্রাচীনতা, প্রাচীন বঙ্গে তস্ত্রোক্ত বিধানমতে 
সাধনের বিষয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং প্রবদ্ধ'লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ 

দিলেন। শ্রীযুক্ত অটলবাবু অন্যান্ত কথার পূর্বে বলিলেন যে, তত্্রশান্ত্র সাধন-শাস্ত্র, ইহার প্রকাণ্ঠে 
বিচার হয় না। ূ্ 

প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশগ তৎপরে তস্ত্রের ধীতিহাঁিকতা ও অদ্বৈতমতের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর 
দিলেন এবং বলিলেন যে, তন্ত্র একটি বিশিষ্ট দর্শনশান্তর। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ'লেখক মহাঁশয়কে তাহার গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য 

পরিষদের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তন্ত্রের প্রাচীনতা৷ সম্বন্ধে। তিনি 
বলিলেন যে, আধুনিক কুন্তুকভট্রের সুত্তসংহিতায় আছে যে, শ্রুতি দ্বিবিধা__তান্ত্রিকী ও 
বৈদিকী। "বেদে যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে__আর তন্ত্রোক্ত উপাসনায় অথর্ব্ব বেদের সঙ্গে সৌসাদৃণ্ঠ 

আছে। তন্ত্রের সাধনার ধারা প্রাচীন কালের অনেক স্থানে পাওয়া যাঁয়। রোম, গ্রীন, ইজিপ্ট 
গ্রভৃতি স্থানে তন্ত্রের স্ায় সাধন! প্রচলিত ছিল। মহাপ্রভু শ্রীতৈচন্ দাক্সিণাত্যে গিয়া! তন্ত্রের 
উপাসক দেখিয়াছিক্নে। প্রাচীন ভারতে সর্বত্রই এই সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। অস্ত্রে 
মত সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অন্বৈত। ৮বরদাকাস্ত মজুমদার মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, দশখানি প্রধান উপনিষদের তান্ত্রিক ভাষ্য বর্তমান রহিয়াছে । 

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসম্ম ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এ এ মহাঁশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ 
দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল। 

ভীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় | গ্রীবাণীনাথ নন্দী 
সহকারী লম্পাদক। সভাপতি 

ক পরিশিষ্ট 

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তক 

পুথি 

প্রদাতা-_শ্রীযুক্ত স্রেশ্জনাথ দাস গুপ্ত--(১) নৃপকীর্তিচক্তিকা, (২) এ টীক|। শ্রীযুক্ত 
অম্নদাকুমার তন্ত্রতত্ব--(৩) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, (৪) শাস্তিশতক ্ 
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থ-_পরিশিষ্ট 

প্রাচীন পুধির বিবরণ 
কাশীদাসী মহাভারত 

৮২। অঞ্জন, স্বর্গ হইতে অস্ত্রবিগ্ঠা শিক্ষা করিয়া, গন্ধমাদন পর্ববতে অবস্থিত যুধিষ্টিরাদির 
নহিত মিলিত হয়েন। 

সঞ্জয়ী মহাভারত 

স্বর্গ হইতে অস্ত্রবিষ্ঠা শিখিয়, ধবল (কৈলাস ?) পর্বতে অবস্থিত রী প্রত্ভৃতির সহিত 
অঙ্জুন মিলিত হয়েন। 

কাশীদাসীর ন্তায়। 
নিয়লিখিত উপাখ্যানটি সঞ্জয়ী মহাভারতে হুতন-_মূলে বা কাশীদাসীতে ইহা নাই। 
৮৩। এক দিন হূর্য্যোধন, আচার্ধ্য দ্রোণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি 

ুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া! এমন একটি ফল প্রার্থনা! করুন, যে ফল মাটিতে উৎপন্ন বৃক্ষে জাত নহে। 
হূর্য্যোধনের উদ্দেশ্য--এরূপ ফল যুধিষ্ঠির দিতে পারিবেন না। তখন ক্রুদ্ধ দ্রোণের শাপে 
তাহার! সকলে ভন্মীভূত হইবেন। দ্রোগ, কাম্যক বনে যুধি্টিরের নিকট গিয়া, উক্তরূপ একটি 
ফল প্রার্থনা করিলে, যুধিষ্ির প্রথমতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে' কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। 

পরে বলিলেন, আমি যদি যথার্থ ধর্মপুত্র হই, তবে আমার হাতের উপর এখনই একটি বৃষ্ষ 
হউক-_অমনি তীহার হাতের উপর একটি বৃক্ষ হইল। তীম বলিলেন/--আমি -বর্দি পবনের 

পুত্র হই, তবে এই বৃক্ষে ডাল এবং পাতা হউক, তাহাই হইল। এইরূপে অঞ্জনের কথায় 
সেই বৃক্ষে পুষ্প, নকুলের কথায় ফল, সহদেবের কথায় সেই ফলের পুষ্টতা, এবং দ্রৌপর্দীর কথায় 
সেই ফল পাকিয়া গেলে, দ্রোশ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া, ফল লইয়! চলিয়া গেলেন। 
ছূর্য্যোধনের উদ্দেস্ত ব্যর্থ হইল। 

মূল মহাভারত রী 

বিরাট পর্ব 
কাশীদ্ণাসী মহাভারত 

৮৪ | কোন্ দেশে এক বৎসর কাল অজ্ঞাতভাবে বাস কর! যায়, পাঁগুবগণ এ বিষয়ে 



৪র্ঘ মামিক ] :...: -কার্ধযশবিবরণ ৩৯ 

পরামর্শ করিতে 'বসিলেন। অর্জুন, পাঁফাল, বিদ্ত, মত, বাহীক প্রভৃতি কতকগুলি দেশের 
নাম করিলেন। এবং ত্সধ্ মত্ত বা. বিরাট রাজার দেশই অজঞাতবাদের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া 
ুধিটির স্থির করিলেন। কোনও জশের মোষ দ্ধ কোন অল নাই। 

নিন্র াগলন বসিয়া অর্জুন এক 
একটি দেশের নাম উন্নেধপুর্বক সেই দেশের কি দোষ, তাহার উল্লেখ করিভেছেন,-_চেদি 
দেশের রাজ। মধিমন্ত, তাঁহার প্রধান সেনাপতি একজন ধীবর, এই জন্ত সে দেশ পরিত্যক্ত 
হইল। তার দক্ষিণে শব্ণকুন্ত দেশ, রাজার নাম গৈবল__কিন্তু এ দেশে গান ও সুপারি নাই) 
অতএব এ দেশ ত্যাক্ত হইল। তার উত্তরে আর এক দেশ আছে-রাঁজ! সুবাছ। কিন্ত 
এখানে ক্ষত্রিয়ে দান গ্রহণ করে বলিয়। এ দেশ ত্যক্ত হইল। ইহার পশ্চিমে আর এক দেশ, 
রাজ।র নাম শাস্তিপন। এখানে প্রত্যেক পুরুষের শত শত স্ত্রী, তাই এখানকার পুরুষ অতি 
অগ্লায়। সৌরাষ্ট্র দেশে নীল নামে রাজা, এখানে গুরু ও ব্রাঙ্গণের সম্মান নাই, পিতাপুর্রে 
একসঙ্গে বে্ুলষে যাঁয় এবং ব্রাহ্মণ, ও ক্ষত্রিয় এক সঙ্গে আহার করে। ইহার পর বিরাট 
রাজার দেশই উপযুক্ত বলিয়! সকলে স্বীকার করিলেন। 

ৃ মূল মহাভারত 

কাশীদ|সীর শ্যায়। 
| কাগীদামী মহাভারত 

৮৫। পাগুব্গণ তাহাদের অন্তরশ্্র বস্তার! একপঙ্গে বাধিয়া, বিরাট নগরের অদূরে 

বনমধাস্থ এক শমীবৃক্ষের শাখ|য় বাধিয়। রাখিলেন এবং নিকটস্থ গোপঞতীয় লোকদিগকে 
বলিলেন যে, আমাদের বৃদ্ধা জননী পথে আদিতে আসিতে মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছেন। তাহার 
দেহ এই বৃষ্ষে বধির রাখিলাম। কিন্তু বাস্তবিক কোন মৃতদেহ অস্ত্রের সহিত রাখা হইল না। 

সপ্রয়ী মহাভারত 

বিরাট নগরের দুরে শ্শানের নিকটস্থ শমীবৃক্ষে পাগুবগণ, অন্তর বাধিয়! রাঁধিলেন 
এবং সেই বৃক্ষের নিকটে যাহাতে লোকজন না যায়, তজ্ন্ত শাশীন হইতে একটি মৃতদেহ আনিয়! 
তাহার সহিত বাধিয়া রাখিলেন। | 

মূল মহাভারত 
শশান হইতে দৃতদোহ জানয়নপূর্বক অস্ত্রের সহিত বাঁধিয়া! রাখিয়া তাহাকে নিজেদের 

মাতৃদেহ ববিয়া নিকটস্থ গোপগণের নিকট পাঁগুবেরা বলেন। 



চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন 
২১এ পৌষ ১৩৩০, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৪, রবিবার, অপরাছু ৫টা 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম্ এ__সভাপতি 

আলোচ্য বিষয়__ 

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্যানিধি এম এ বাহাছুর কর্তৃক: হিন্দ বিবাহ-বিধির 

মূলে সুজন্য-বিষ্া” (05489171০9) বিষয়ে বক্তৃত| | 

শ্রীযুক্ত বাণীনাণ নন্দী সাহিত্যা নন্দ মহাশয়ের প্রন্তাবে, শ্রীযুক্ত ঘবারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
এম এস্:সি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বস্থ এম-এ মহাশয় 

মভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে কটক কলেজের বিজ্ঞানের ভৃতপুর্ব উপাধ্যায় এবং বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি এম এ 
বাহাঁছুর “হিন্দু বিবাহ-বিধির মুলে সুজন্ত-বিদ্যা'” (চ9661019) বিষয়ে বন্তৃত। -করিলেন। 
এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন যে, মানুষ ছুই প্রকার গুণে অলম্কৃত, শ্বতাৰ ( পৈতৃক ) ও পরভাঁব 

(সংস্ক(রাদির দ্বার! উপার্জিত )। স্বভাব গুণের প্রভাব পরভাব গুণ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। 

হিন্দু বিবাহের নিয়মার্দি এমনভাবে প্রণয়ন হইয়াছে যে, সন্তান-সন্ততিগণ শ্রেষ্ঠ স্বভাবগুণ 
প্রাপ্ত হয় ও পরে সংস্কারাদির ছ।র! শ্রেষ্ঠ গুণ অর্জন করে । এইরূপে স্থজন করিবার উপায়ের 
নাম সুজন্ত-বিষ্ভা এবং দেশের অভ্যুদয় করিতে হইলে স্মুজন্ত-বিস্তা বিশেষ প্রয়োজন । . 

বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নল্নাক্ষ ভষ্টাচ[ধ্য 

মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং এ বিষয়ে ভবিষ্ততে আরও বু! করিতে অনুরোধ 

করিলেন।, 

সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভ! ভঙ্গ হয় 

্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়. . এ্ীহরপ্রসাদ শান্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 



..... আইইক্ষেল মগ্চুত্মাকন দন্ড 
মহাশয়ের 

শত বাধিক জন্মোংসব 
১২ই মাঘ ১৩৩০ শনিবার, অপরাহ্ন ৫০)! 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রলাদ শাস্ত্রী সিআই ই) এম্ এ-_-সভাপতি 

সভাপতি ম্হামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন. গ্রহণ 
করিলে পর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র ভ্টাচার্ধ্য মহাশয় একটি উদ্বোধন-দঙ্গীত গাঁন করিলেন। তৎপরে 
শীত নগেজনাথ দোম কবিছুণ মহাশয় কবিবরের জীবনী আলোচন! করিয়া একটি নাতি- 

দীর্ঘ গ্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত ডাঃ কালীপদ,ঘোষ মহাশয়ের চারি বর্ধব্কা কন্তা 
শ্রীমতী ইল্সারাণী সুললিত কঠে একটি কীর্তন সঙ্গীত গাঁন করিয়! সভাস্থ কলকে মুখ করে। 
তৎপরে জীঘুক্ত নরেজ দেব, পরীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্ত, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেন গু, শ্রীযুক্ত 
গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত এবং শ্রীমতী স্বর্লত! দেবী, মধুহ্দনের 

গুগরাশি উল্লেখ করিয় স্ব স্ব কবিতা! পাঠ করেন। | 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ন নাট্যকলাস্থধাকর মহাশয় বলিলেন, “এইবার গন্ভ ১ মাদা 
বাংলায় নিছক গর্গেদে গণ্ভ ; মোট! ডাল ভাত। ললিত বাবুকে পুত্রবং দেখি, তাঁর কন্তা 

নাতিনী। দিদি বল্পেন, আজ শোকের দিন। মেয়ের প্রাণ কিনা, কেঁদে উঠে। আমার 

চৌখের জল ফুরিয়ে গেছে, আমি এটাকে একটা আনন্দের দিন মনে করছি। আনন্দের 

দিন কেন? না, পুজায় আনন্দ করতে পারি। এখন শোক-মভা রলি, সাহেবরাও তাই 

বলে-_0109477076 1. 1799017178 আমাদের অভিধানে নাই, আমরা সেটা অশৌ5-_ 

00918170115 বলি, 92815£9101 বলি। 100011108 বলি না, আজ কাল হয়েছে। 

আর এক জায়গায় বলে ০১৪ টভা নয়। আমাদের জন্মতিথি পুজা! আছে, 

জন্মাষ্টমী, -রাধাষ্টমী, রাম নবমী, চৈতন্তের জন্মতিথি, রামকুষ্ণের জম্মোত্সব। আবার পরণু 

বেলুড় মঠ দ্বামী: বিরেকানন্দেরু, জন্মোৎসব হবে। 

“অরশ্য এরূপ আনন বোধ হয় এই প্রথম। কবি বঙ্গদেশে কেন, , অনেক দেশেই জয়েছে, 

বর্তমান কবিদের মধ্যে গুণে তারিখ ধরে যাকে ০5760151) বনি--এক শত বৎসর কারো হয় 
নাই) পুত্র .কারো৷ হয় নাই, শরান্ধও করতে হয় নাই, কালিদাস, কৃত্তিবাস, ঈশ্বর গুপ্ত; 
কারোই না, এই প্রথম হল। হিন্দু লে হয়েছে। ইউনিভার্সিটা ইনৃষিটিউট হলে উদ্ভোগ 

. হয়েছিল, ঢারিদিগে হতেছে দেখে, তার বন্ধ রাখেন্/--একথ। মনে করে আমিও মরতে 

পারব .:; 5. : 



৪২ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩* বর্ষের 

"১৪৩০ সালের মাথ মাসে যখন মাইকেল মধুহ্দন দতের আবার 9৩০০ 

০6701781 হবে, তখন অবশ্য ০6766181/ কথা থাকবে না, এর ভাল বাংল! কথ! তৈয়ার 

হবে, আর ত৷ করবেন--এই সাহিত্য-পরিষৎ। আর বোধ হয় তখন--১০* বৎসর পরে 

্রীষটান শতাবীও এদেশে গণন! থাকবে কি না» সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তখন তার স্বতির 
আদর এমন ভাবে হয়ত করব না, এখন লেখকগণের পৃজা করি, তখন- কপোতাক্ষীতীর বোধ 

হয় বাংলার তীর্ঘস্থল হতে পায়ে। | 

"নভাপতি মহাশয় হিন্ুস্কলে সাগরাঁড়ীর সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। ১৪।১৫ বৎসর পূর্বে 
আর এক মাঘ মাসে মাইকেল মধুহুদন দত্তের জন্মতিথি উপলক্ষে ছোট খাট সভায় 

পুরে/হিত:গিরি করি, অমন ভাব, অমন শোভা আজ পাব কোথায়! বাব্তবিক কবিত্বের 

দেশ, মানুষের চরিত্র গঠিত করতে পরিপোঁষক দরকার হয়, সত্যই তাই। সেবাড়ী দেখলাষ 

অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে, বাড়ী খালী নয়, তাদের বংশ আছে, মাইফেলের এক 

্রাতুপ্ুত্র কি ্রাতুপপৌত্র বলতে পারি না, তিনি আমাদের যন্ধ করেছেন, যে ঘরেতে মাইকেল 
 মধুহুদন জন্মেছেন, সেই স্ৃতিকাখর দেখলাম, গ।চিল ভেঙ্গে গেছে, ঘর ঠিক নাই, দেয়াল রয়েছে। 

আর একটা জায়গা দেখলাম, বৈকালে সভা হল, বট বৃক্ষের তলে। মধুস্দন দত্ত যখন দেশে 

থাকতেন, তখন সেটা তার প্রিয় স্থান ছিল, বাস্তবিক সেখানে বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, 

তীর্থ করবার উপযুক্ত জায়গ৷ ৷ তরুণ মহাশয়দের বলছি, দেখুন, ১০* বৎসর পরে আমি থাকব 

না, তখন আমার আওয়াজ পেলে আপনার! হয় ত রাম রাম বলবেন। 

«এখন কতকগুলি কথ! উইল করে যাওয়া উচিত। আমাদের একটা কবন্ক আছে-_মধুহদন 

হাসপাতালে মরেন, এখন কলঙ্ক বলে মনে হচ্চে। আমাদের বাংলার--07012য় নয়--এ কলঙ্ক 

[7019 বল্পে গালাগালি লাগে। [701 কি? দিনকতক পর্ত,গিজের। এ নাম দিয়েছিল। 

[1019 বলতে গর্বে ফেটে পড়ি, 17019 [55011৩, দাস বোস বল, 'যত স্বরাজবাদী, তত 

গৌঁফে গৌঁফে মুড়া মুড়োচ্ছে। সোজ। একট! কথ! ভাবতে হয়, জামরা সমালোচনা যা! করি, 
কি সাহিত্যে, কি চরিত্রে, দেশ কাল পানর ভাবি না। আজও বিশ্বভারতীর () সমালোচনা হয় 
নাই। ২৫ বমর পরে বঙ্কিম বাবুর কি হূর্দশা হবে, ভেবে প্রাণ কেঁদে উঠে। মাইকেল মধু- 
হুদনের সমালোচন! করতে হলে কোন্ সময়ে তিনি জন্মেছেন, সেটা দেখাতে হয়। কিন্তু আমাদের 
কুটুঘ হয়েছে কে ? মধুহুদন নয়, তর ছেলে পিলে, মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা, ক্ফকুমারী, এই সকল 
ছেলে মেয়ের সঙ্গে বৈবাহিক কুটুগ্দিতা আত্মীয়তা! জন্মেছে, তার সঙ্গে নযন। তখনকার লময় ভাল 
ছিল না। তিনিও আমাদের মত বাঙ্গালী ছিলেন না। আমরা যতই অধঃপাতে গিয়া থাকি, 
ধার স্ত্রী খেতে পায় না, তীকে ছুমুঠা অল্প দিব না, এমন কথা হতে পারে না । যে দেশ একেবারে 
ভিখারী হয়েছে, সে দেশেও ততটা হয় না। যতই ভিখারী হউক, অতি উচ্চ স্থান তাঁর ছিল, 

তিনি কাব্যের দ্বারা নিকটবর্তী হয়েছেন, তখন এত নিকটবর্তী ছিলেন না, ছিলেন দূরে। লূরধ/ 
দুরে থাকেন, তীর গ্রহণ দেখতে হলেও তার পানে চাহিতে পারি না, ভিতরে তীর তি দেখতেসু 
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হয়, মাইকেল মধুন্দন তেমনি ছিলেন, যত ছূর্দাশীপন্নই হন, তীর শক্তি সাহস আমাদের মত 
দরিদ্র গৃহস্থের মত ছিল না। সে জন্তও আমর! তাঁর দিকে চাহিতে পারি না । 

“তার পর তাঁর ভাগ্য । ভাগ্য-শক্তি ঠিক মাইকেল মধুহছদনকে কোটা টাক দিলেও 
থাঁকত না। এরূপ এক একটা বীর থাকে । এক দিন মহাদেব আর পার্বতী স্বর্গ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, দেখতে পেলেন, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বড় কষ্টে তাঁর দিন চলে যায়, রাস্তা দিয়ে 
যাচ্ছিল। পার্বতী বঙ্ধেন, প্রভু, তুমি বড় নির্দয়, ব্রাহ্মণ, কষ্ট পাচ্ছে, তাঁকে কিছু দাও না কেন? 

মহাদেব বঙ্পেন, সময় ভাল হলে দিব, এখন দিলেও থাকবে না। কিন্তু মেয়ে মানুষের কথাত, কি 

করবেন, অগত্যা মহাদেব একখণড জোন! ফেলে দিলেন। ব্রাহ্মণের হঠাৎ কেমন মনে হল, সে এ 

পথটুকু চোখ বৃজে চলে গেল । মাইকেল মধুহ্দনেরও তাই, থাকবার যে! ছিল ন1। বিষ্তাসাগরের 
কাছে ২০*২ টাঁকা চেয়েছিলেন । কিছুতেই দিবেন না, শেষটা টানাটানি করে কতকগুলি 
নোট নিয়েই মধুহুদন ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানকে ছইখান! দিয়েছিলেন । রাজনারায়ণ দত্ত 
কেমন বাবু তৈয়ারি করে গিম্নাছিলেন ! মাথাঁটি আহার করেছেন, রাজ! দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্র 
মোহন ঠাকুর । এঁরা তাঁকে অনেকবার সাহাষ্য করেছিলেন, কিন্তু শেষে পারলেন না, উপায় 
ছিল না। ৩২1৪ বৎসর সরম্বতীর ব্যাস চুপ করেছেন, ভালই হয়েছে। টাকা থাকলে আমাদের 
দেশের লোফ কোন রকম চেষ্টা চরিত্রও করে ন। ; ঘরে ভাত থাকতে, ভগ্দীপতির অন্ন থাকতে 

আর কোথাও ধাবেন না। বাঙ্গল! দেশের জাত-কবি কিনা, তা নইলে সরদ্বতী আমিতেন না, 
এ চিন্তা! হ'লে মোহরের টুনটুন বাজনা যতক্ষণ কানে বাজবে, ততক্ষণ তাঁর বাঁজনা ভাল লাগে না 
হাঁড় ঢনঢন করলে তার বঙ্কার ওঠে । মাইকেল মধুহুদন যদি অমন করে অভাবে না পড়তেন, 
তা'হলে আর কিছু হত না। 

"আর একটা কথ! বলব। অন্তায় সমরে ু মিত্রান্থৃত মারিল মেঘনাঁদে। অব্ঠ বান্মীকির 
অন্থকরণ ঠিক করেন নাই। অগ্তায় কি করে হল? আমার বৌটি চুরি করে নিয়ে গেল, 
তাকে মারতে গেলেম, এটা হুল অন্তায়? ইংরাজি নভেল আমরা পড়ি। স্ত্রীর সঙ্গে আর একজন 
পুরুষ এক! 0:8/176 1০97এ বসে হান্ত-কৌতুক রসালাপ করে গেল, স্বামীটা সেখানে 
গেলে হবে অন্তায়। এ আমাদেয় দেশে নাই, তাদের দেশে স্ত্রীর নতীত্বের দাম নেয়, 
4817285 আদায় করে, আঁয়রা বলি কুলে কলঙ্ক দিল। লক্ষণের ভারী অন্যায় হয়েছে ।” 

ইহার পর ভীযুক ভূপেলাকফণ বসু মহাশয় ব্রজাঙ্গন! কাব্য হইতে একটি কীর্ভন গান 
এবং শ্রীযুক্ত রাধিকাঁনদা মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে কতক অংশ আবৃত্তি 
করেন। শ্রীযুক্ত বিমাঁনবিহীরী মঙ্ুমদার এম এ মহাশয় মধুস্দনের কাব্য আলোচনা করিয়া 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, যুক্ত কিরণচন্্র দর্ত এবং গ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়য় মধুহদনের কাব্য হইতে কয়েকটি স্থল আবৃত্তি করেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, 
বর্গের পারিজাত পুশ্পের তবৌম আর একটি সংস্করণ আছে-তাহার নাম উড়ুম্বর পুষ্প) ইহা 
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শত বৎসরে একবার ফুটিয়া থাকে। মধুন্দনও সেইরপে বসা হিত্যবৃঙ্ষে শতবর্ষ হইল, 
উড়ুত্র পুণ্পরূপে প্রশ্মুটিত হইয়াছিলেন। বঙ্গযুবকগণ | তাহার একটি কর্থী "সর্বদা স্মরণ 
রাখিবেন। তাহা এই--“ওরে বাছা ! মতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তঁবে কেন 
তোর আজি? প্নধুস্দন অনেক ভাষায় পণ্ডিত হইয়াঁও মাতৃভাষাকে কখন ভূলেন নাই। 

পরিশেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিঙ্লিন যে, 
যাইকেলের আবির্ভাবের ১ একশত বৎসর পূর্বে ভারতচন্্র আবি হন। মুসলমানেরা 
৭০০ বৎসর বাঙ্গালা দেশ দখল করিলেও ভারতচন্দ্রের কান্যে যেরপ মুসলমার্নী ভাব স্থান 
পাইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও নাই। তার অন্নদামক্গল খাটি বাঙ্গালা, বিসতানুন্দর খাটি 
সংস্কত, এবং মানসিংহ আরবী, উর্দুর অন্ত দৃষ্াস্ত । ইহার পর ১০* শত বখসর অরাজিক অবস্থা, 
এই অবস্থায় সাহিত্যের জন্ম হইতে পারে না। তবে গান, পাঁচালী, যাঁরা ও পদাবলী 
হইতে পারে। ভারতের ১০* বৎসর পরে মাইকেল আসিলেন। তিনি বিষ্টাসাগর মহাঁশয়কে 
বলিতেন,__তুমি এক ভাষায় পণ্ডিত, আমি ১৮ রকম ভাষায় পণ্তিত। মাইকেলের একটা 

দিক্ অনেকেই দেখেন নাই। মহাকবি মহাকাব্য, পদকর্তা পদাবলী এবং নাট্যকার নাটক 
লেখেন। কিন্তু মধুহদন একাধারে মহাকাব্য, কবিতা, নাটক, খণ্ডকাব্য, (সবই লিখিয়াছেন। 
মহাকবি কালিদাস ছাড়া এরূপ প্রতিভা আর কাহারও দেখা যায় না। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্সনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়। : | 

উপস্থিত ভদ্রমগুলীমধ্যে কবির চিত্র বিতরণ কর! হইয়াছিল। 
““আনন্দ-বাজার-পত্রিকা”-সম্পাঁদক মহাঁশয় অদ্যকাঁর সভায় বিতরণের জন্ত ৫* খানি 

"আনন্দ-বাজার পত্রিকা” দান করিয়াছিলেন। অন্যকার সংখ্যা মাইফেল-মধুহদনের স্মরণার্থ 
সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং মধুকুদনের বিষয়ে নানা আলোচনায় উহ পূর্ণ । ৃ 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 
১৩ই মাঘ ১৩৩০, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৪, রবিবার অপরাহ্ণ, ৬ট। | 

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সহিত্যাদদ--সঙ্গপতি 
আলোচ্য-বিষয়-_ 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাঁধারণ-সদন্ত নির্বাচন । : ৩। পুথি ও 
পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের পুধিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির 
বিবরণ-পাঠ, ৫ প্রীবন্ধ-পাঁঠ--ভ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মন্জুমদার তীঁগবতরগ্গ এম্ এ মহাশ- 
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লিখিত - “উৎবকেঅবাবিষ্কত ভ্রীচৈতন্ত-সন্বন্ধীয় পুথি ।” '৬। শোক-প্রকাশ--€ক) ৮রায় 
পূেন্দুনারায়খ সিং 'এম্. এ, বি এল্ বাহাছুর, (খ) ৬পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং (গ) 
৬রাখালরাজ ক্ধায়' এম এ মহাঁশয়গণের পরলোকগমনে । | বিবিধ। 

সভাপতি 'মহীশক্ষের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে 

এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস-সি, মহাশয়ের সমর্থনে ন শ্রী বাণীনাথ নন্দী 
সাহিত্যানন্দ মহাশয় ভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন | ৬ 

১। জ্ীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাঁশয় গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পাঠ করিলে পর উহ 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল । 

২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের 

সাধারণ-সদন্ নির্ধাচিত হইলেন। | 
৩। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত প্রচীন পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং 

উপহা রদাতৃগণকে ক্কুতজ্ঞত| জ্ঞাপন কর! হইল । 
৪। সভাপতি মহ|শয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বিমনবিহারী মজুমদার ভ|/গবতরত্ব এম্ এ 

মহাশয় তাঁহার « উৎকলে নবাবিদ্কৃত শ্রীটচতন্ত সম্বন্ধীয় পুথি” নাঁমক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

__.. প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, পরিষণ 
এ পর্য্যন্ত বছ শ্রাচীন পুথি ও স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন ও মৃত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্ত 

এখনও দেশমধ্যে অসংখ্য জরব্যাদি রহিয়ছে-_অর্থাভাবে পরিষৎ তাহ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন 

না। এই কাজের জগ্ভ বছ অর্থের প্রয়োজন । এ বিষয়ে পরিষদের বহু হিতৈষী বন্ধু অনেক 
সাহাঁযা করিয়াছেন। সম্প্রতি পরিষদের কোন কোন পরম হিতৈষী সদস্তের উৎসাহে ও অর্থ 

সাহাযো অদ্যকার প্রবদ্ধপাঠক মহাশয় উড়িষ্যায় প্রেরিত হন। তিনি প্রধানতঃ প্রাচীন 
পুথি সংগ্রহ কার্ষ্যে লিপ্ত থাকিয়া ছইখানি অসুল্য প্রাচীন পুথির সন্ধান করিয়াছেন। এ ছুই- 

খানি পুথির বিষর়ই আজিকার আলোচ্য-বিষয় ৷ কাধ্যনির্ববাহক-সমিতির অনুমতি অনুসারে 

পুথি ছুইখানি পরিধদের জন্ত নকল করা হইতেছে । যে সকল ছুশ্রাপ্য পুথি পরিষদের পুথিশালায় 
ন'ই, সেগুলি স্থানাস্তর হইতে নকল করিয়! রাখিতে উক্ত সমিতি আদেশ দিয়াছেন । শ্রীচৈতন্ত 
অষ্টাদশ বর্ধকাল উড়িষ্যা গ্রদৈশে ছিলেন। তখনকার সাহিত্যে তাঁহার অনেক কথা পাওয়া 
যাইবে, তাহা অদ্যকার প্রবন্ধ হইতে ম্পই্ই দেখা যাইতেছে । প্রথি নকল হইলে পর প্রবন্ধের 

বিষয় আলোচনা চলিতে পারিবে । তবে প্রবন্ধলেখক যে সকল সংবাদ দিলেন, তজ্জন্ত তিনি 
সকলেরই বিশেষ ধন্তবাদভাজন । 

তৎপরে 'সম্পাদদক মহাঁশয় বলিলেন যে, প্রাচীন পুথি ও প্রত্বসম্পদ্ সংগ্রহ কাধ্যের 

জন্ট পরিষৎ একটি ভাগার স্থ'পনের নসঙ্থল্প বহুদিন হইতে করিয়া আমিতেছেন। বিশেষ 

: সৌভাগ্যের বিষয় যে, পরিষদের পরম সুহৃদ ও মঙ্গলাকাজ্ষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা 
মহাশয় এই ভাগ্তার স্থাপনের জস্ত সম্পাদকের হস্তে ৫**২ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। 

৭ 
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এই জন তিনি পরিষদের বিশেষ ক্কতড্কতাভাজন। আশা 'করা যায়, অন্ঠান্ত হিতৈষী সদস্য 
তাহার এই মহৎ দৃষ্টান্ত স্বরেই অন্পুসরণ করিয়া পরিষদের উক্ত ভাঙার পুণ করিবেন। : 

৫। শ্রীযুক্ত অমূল্চরণ বিদ্যাত্ষণ সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পুথিশাপাঁয় রক্ষিত 

মূল সংস্কৃত, কাশীদাসী ও সঞ্জয়ী মহাভারতের আখ্যানগত পাঠভেদ পাঠ. করিলেন। . গ-পরিশিষ্ট 

দ্রষ্টব্য । চা 

৬। শোক-প্রকাশ-( ক) ৬রায় পুণেশনারায়ণ সিংহ এম্ এ, বি. এল্ বাঙাহ্র। 

সম্পাদক মহাঁশয় বলিলেন যে, ৮পৃেন্দু বাবুর গুণাবলী সম্বন্ধে সকলেই বিখেষ পরিচিত । তিনি 

দর্শন-শান্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব দর্শনে তাহার অসাধারণ 
জ্ঞান ছিল। তিনি অতি প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় বু গুরুতর বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে 

পারিতেন। তিনি বরহ্গবিষ্ভা্র অন্ততম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'রামায়ণী কথা? প্রস্তৃতি 
বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে পরিষদের ও প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছে । : 

সভাপতি মহাশয় জান।ইলেন যে, ৬পুর্শেন্দু বাবুর স্বদেশ-(কান্দী)-বাসিগণ তাহার একখানি 

চিত্র প্রস্তুত করিয়৷ পরিষদে উপহার দিবেন। 

(খ) সম্পাদক মহাশর বলিলেন যে, ৬রাখালর/জ রায় এম এ মহাশয় রা 

বিশেষ অন্তরঙ্গ বদ্ধু ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই পরিষন্দে আসিতেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় হইতে বাঙ্গাল! ভাষায় এম্ এ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইলে পর 
তাহার জর ক্রমখঃ বেশী হওয়া সত্বেও তিনি প্রথম বর্ষেই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বগীয় 
স্যহিত্য-সশ্মিলন বর্ধমান ও পাটনাতে যে যে বৎমর হয়, সেই সময় তিনি সম্মিলনের জন্ত বিশেষ 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । এতত্যতীত প্রায় প্রত্যেক সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান 

করিতেন। পরিষদের জঙ্ঠ মূর্তি ইষ্টক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং পরিষদের 
কাধ্যনির্বাহক-দমিতির ও সাহিত্য-শাখর সত্য থাকিয়। পরিষদের জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। তিনি নান| বিয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া মালিক সাহিত্যে ও পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বিশ্ববিস্তালয়ের জন্য ভাষাতত্বের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। 
এই কার্যে তিনি বহুদূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন। ছঃখের বিষয়, তভীহার আলোচনা সম্পূর্ণ 
হইল না। 

(গ). পঞ্চনন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় পরিষদের বিশেষ. বি বন্ধু এবং সহায়ক 
সদস্য ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং . পরিষদের 'ল্যোতিষ-শাখার 
সত্য ছিলেন। স্বর্গীয় রামেন্্রন্বন্দর ভরিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবে তিনি বর্ধমানের উত্তর, 
বীরদ্ূুমের দক্ষিণ-পূর্ব, মুরশিদাবাদের দক্ষিগ-পশ্চিম ও. নদীয়ার নানাস্থানে এ্রতিহালিক 
অনুসন্ধানের জন্ত গমন করিয়াছিলেন। এ দকল স্থান ভ্রমণ..করিয়া তিনি যে নানা 
তথ্যপুণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পরিষতপত্রিকার ১৪শ ভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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৭। (ক) সম্পাদক মহাশয় কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির অননুমোদিত বর্তমান বর্ষের. 

সংশোধিত আঙ্মানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। 

(খ) পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা যতদূর সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা সম্পাদক 
মহাঁশয় কর্তৃক প্রদর্শিত হইল। 

সতপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভ| ভঙ্গ হইল । 

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ব | রক্ষিতীনদরনাথ ঠাকুর 

সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 

ক--পরিশিই 

প্রস্তাবিত সাঁধারণ-সদস্তের তালিক। 

প্রস্তাবক-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সনীতিকুমার চট্টোপাধাঁয়, সমর্থক- শ্রীযুক্ত বাণীনাথ 
নন্দী সাহিত্যানন্দ, প্রস্তাবিত সদন্ত-_শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্্র রায়, ১৪ বুদ্ধ, ওস্তাগর লেন, শ্রীযুক্ত 
ডাঃ কালিদান নাগ এম এ, ডি লিট, ১০ কর্ণওয়ালিস স্বীট। প্র₹ শ্রীযুক্ত রায় যতীক্ানাথ চৌধুরী, 
সমঃ--&, সদঃ শ্রীযুক্ত রামলাল শেঠ বি এল্, ১৫৩ বলরাম দে গ্রীট। প্রঃ- শ্রীযুক্ত অমুলযচরণ 

বিস্তাভূষণ, সমঃ--এঁ, সদঃ--্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়, জাড়া, মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত রমেশচন্তর 
চট্টোপাঁধ্যায়, ১২ ছকু খানপাম/র লেন, শ্রীযুক্ত বসন্তকুম]র মল্লিক, ৪৫।১এ যাঁডন হট, শ্রীযুক্ত 

দেবেন্দ্রনাথ কু, ২ সীতানাথ রোড, সিমলা, শ্রীযুক্ত প্রীশচন্দ্র বঙ্গ, এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, পি, 
ডবলিউ ডি, ১৭ রাজ! দীনেন্্রনায়ায়ণ রা, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার, ১৮ রস! রোড নর্থ । 
প্রঃ _জীযুক্ত হেমচজ্্র ঘোষ, সমঃ£--এ, সদঃ-্ীয়ুক বিজয়ক্কষ। ঘোষ, ২*জি কারবালাট্যান্ক 
লেন, জীযুক্ত ছুপেজসনাথ বন্থু বি এ, ২*জি কারবাল! ট্য।্ক লেন, জীযুক্ত টি, আলাম এম এ, বি এল্, 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যশোহর ; শ্রীযুক্ত গ্রফুল্নকুমার গুহ বি এ, ১৩ কালীপ্রসাদ দত্ত ্রীট ; শ্রীযুক্ত 
নিবারণচন্জ-রাক্ক, উকীল, ছাজারীবাগ ) শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, ৯৫।২ মেছুয়াবাজার সাই । 
প্রঃ--জীযুক্ত ক্িরণ্চঞ্জ দত্ত, সমঃ-্রীযুক্ত গণপ্রতি সরকার বিদ্যারত্ব, সদ শ্রীযুক্ত পন্মকুমার 

চৌধুরী, ৩৩ দেৰ লেন; শ্রীযুক্ষ' রঘুনাথ দত্ত, ৩৩।২ বীডন স্্াট। প্র+শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, 
সমঃ--এ, সদঃস্-ীযুক় শরচ্চল্রা ঘোষ, ১০1১ চক্রবেড়ে রোড সাউথ , ভ্ীীযুক প্রফুল্ল 

মুখোপাধ্যায়, ৭ মনেহরপুক্কুর রোড়, কালীথ|ট ) শ্রীযুক্ত কুমারেনীদেব রায় মহাশয়, ৩৫।৬।২ 

পন্পপুকুর, এল্পিন রোড; জীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়। লব ইব্সপেক্টার অব পুলিস, জিয়াগঞ্জ, 
মুরসিদা বাদ ১. শ্ীঘুক্ত পৃর্ণচন্ত্র বাক, ৬২।১ রতন সরকার গার্ডেন স্রীট ; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মিশ্র, 
৬ লুকাস লেন; ভ্ীযুক্ত সারদাপ্রমাদ চক্রবর্তী, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ! ; শ্রীযুক্ত ডাঃ মৃগান্ককুমার 

মুখোপাধ্যায় শ্রহ্ বি, সাকুলার গার্ডেন রীচ রোড) শ্রীযুক্ত এস্ মুখাঞ্জি, ৭ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড । 
প্রা--জীযুক্ত হেমচজ ঘোষ, সমঃ-_-এ, সদঃ-্রীযুক্ত ডাঃ বিজয়ক্ক্চ মজুমদার, যোধপুর, রাজ- 
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_পুতান।; জীযুক উপেন্দরনাথ দস, ৯৬ মম্জিদবাড়ী সীট । প্রঃ-শ্ীযুক্ত রামকমল সিংহ, লমঃ-- 

এ, সদঃ-শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রভুষণ বে!ষ, ৩৮এ জাষ্টিস্ রমেশচন্্র রোড, প্রঃ-্রীযুক্ত নলিনীরঞন 
পণ্ডিত, সম+-এ, সদঃ_ প্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ২৪ চোরব|গান 

সেকেও লেন, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়, ১১২।এ মসজিদ্ বাড়ী ই্রাট। 

খ--পরিশিষ্ট 

উপহারম্বরূপ প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তক 
পুথি 

গ্রদাতা- শ্রীযুক্ত অন্নদাকুম।র তন্নরত্ব--প্রীচশ্চিন্ত-তন্ব। 
পুস্তক 

উপহার দতা-__শ্রীযুক্ত বগন্তকুম।র বনু, উপহৃত পুস্তক--১। কায়ম্থ পরিচয় (সাধারণ 
খণ্ড _স|মাজিক শিক্ষা প্রণালী )। শ্রীগুক্ত বিশ্বেশ্বর দে--২। ভবী। শ্রীযুক্ত গণপতি 

সরকার বিগ্ঠারত্ব--৩। কালিক। পুরাণীয় হূর্গাপূজ! পদ্ধতি । শ্রীযুক্ত জিতেন্নাথ বন্থু 

এটনি,--৪ | নিরুপম! বর্ষস্থতি, ৭ম বর্ষ ১৩৩০, ৫। চালচিত্র, ৬। মানিক বন্ুমতী, 
আশ্বিন ১৩৩০, বঙ্গবাণী, কাঁতিক ১৩৩০, ৭। বাঙ্গাল! ব্যাকরণ (১২৫৯ বঙ্গাব্দ), ৮। দেন৷ 

প1ওনা, ৯। রত্ধ/কর, ১০। চিকিৎসা-রত্নর ( ১ম খও্ড)। শ্রীযুক্ত কুরধ্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

--১১। উপদেশামৃত (১ম ভাগ), ১২। এ ২য়ভাগ। শ্রীযুক্ত চিত্তন্খ সান্তাল--১৩। 

আঁগুসন্দিদ্দ/য়িনী, ১৪। শ্রীশ্রীচৈতন্ত-মঙ্গল গ্রন্থ ১৫। প্রেমতত্ব পদাবলী, ১৬। পাষণ্ড 

পীড়া! নামক প্রত্যুন্তর, ১৭। রসিক রঞ্জন, ১৮। জ্ঞানাঞ্জন ( অসম্পূর্ণ )। শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ 
চট্টোথ্রাধা!য়-_-১৯। নারী তীর্থ । শ্রীমুক্ত প্রবর্তক পাবলিশিং হাউসের বর্ধকর্তা, চনদননগর 
--২। কমলাকান্তের পত্র, ২১। নতুন রূপকথা, ২২। নবযুগের কথা; ২৩৭: পুর্ণযোগ। 

২৪। ম্বরাজের পথে ২৫। দেবজন্ম, ২৬। নানীর কথা, ২৭। : অরবিন্দের পত্র, ২৮। 
জগন্নাথের রথ | ভ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়”--২৯। নবমুগের সাধনা । জীফুক ন্দিতীতা- 
নাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি এ--৩০। শান্তি। শ্রীযুক্ত .নরিনীক্কিশোক্ষ গুহ---৩১। 
বাঙ্গালার বিপ্লববাদ। শ্রীযুক্ত সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পার্দক--*৩২ । কালীতন্ত্রম। 
জীযুকত চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ--৩৩। বেদবাণী, ৩৪. বর্ধদনাঁশের নেশা, ৩৫। 
পারণ। শীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্ত্রনাথ লাহা! এম এ, বি এল্, পি-এচ ডি”-৩৬। পুরাতন 

গ্রদঙ্গ (ছ্িতীয় পর্যায়), ৩৭। ভাষাতন্ব ও বাংল! ভাষার ইতিহান। শ্রীঘুক্ত হেমেন্রলাল 
পাল চৌধুরী--৩৮। হানিফের গুরুদক্ষিণা, ৩৯। লহম্বীমালা (১ম.ও ২য় জগ), 
৪* | সভীর মন্দির । শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দ।স ঘোষ এম্ ভি, এম্ এস্লি--৪১। জঙ্টাঙগ- 
ৃদয়-সংহিতা, ৪২। মাখ জনে মসিহ| বা সহঙ্জ হাকিমী দ্রবযগুণশিক্ষ1,.৪৪ | চক্রাত্বঃ। 'জ্রীধুক্ত 
কিরণচঞ্জা দত্ত--৪৫। সাধনা । শ্রীযুক্ত রাজকষ্ণ' দত্ত. ৪৬--তন্্-ভন্ব, রহস্য। শ্রীযুক্ত 
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পূচজ্জ দে উত্তটদাগর ৪৭--সরল সংস্কৃত পাঠ (১ম ভাগ), ৪৮। এ (২য়ভাগ), ৪৯ 

উদ্তটসাগর, ১ম সংস্করণ (১ম ২য় ৩ম প্রবাহ, ২য় সংস্করণ )। শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর অব ইগ্ডাস্ীজ 
৫০| নারিকেলের কাত! প্রস্তুত করা, ৫১। মৃত পশ্ুদেহ হইতে চামড়া ছাড়ান ও তাহার 
'রক্ষণ। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধু এম্ এ_-৫২। ভারতবর্ষের সহজ ইতিহীস। শ্রীযুক্ত রাজর্ধি 

গোপালচন্ত্র আচার্ধ্য চৌধুরী-_-৫৩। শ্রীশ্রীরাস তত্বম্ ৫৪ । নীলাচলে শ্রীত্রীজগ্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। 
শ্রীযুক্ত অবিন।শচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়--৫৫ | রঙ্গালয়ের রাপকথা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গোস্বামী-_ 

৫৬। রাঁজকন্তা (২. খানি )। শ্রীযুক্ত গৌরচন্ত্র লাহা-- ৫৭। আর্ট ও আহিত্যাগী । প্রীযুক্ত 
সতোন্্রনাথ দত্ত--৫৮। ভুল ভাঙ্গা! । রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাঁছুর--৫৯। মেনকারাণী। 
[075 5900111)6170526) 20৬617007500 50100006)10012-৫৯ 111 20121500115 

[70109 ৬০1, 2৬1] 70 4, 091709155 19238 ৬০1 0০, 00. 111) 79197 1923, 

৬১। 4০, 79৮, 1৬, 0০0961 1923, ৬২1 565656০21 £১05050091 811051 

[7019 ৬10) 55050105) 15615 9৬21121016) 19195010000 05910517 [10 5০ত5 

100 191 1-12 60 1920-21, 071061411)-00021506, 8217591 56০৮৮ 83০০0 1361০৮- 

৬৩। 1২9190%% ০ 0১6 /৯৫0011015056107 01 01৩ 5০1 16106, 11 13617291, 7922-92 
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গ- পরিশিষ্ট 

প্রাচীন পুথির বিবরণ 

কাঈীদানী মহাভারত 
৮৬। ' প্রথমে জ্োষ্ঠানুক্রেমে পঞ্চ পাণ্ডব এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী বিরাট-ভবনে প্রবেশ 

করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মি 
| সঞ্জয়ী মহাভারত 

প্রথমে'মুধিষ্টির ও ভীম, তৎপরে ত্ৌপদী এবং তৎপরে অঙ্জুন, নকুল ও সহদেব বিরাটা- 

লয়ে প্রবেশ করিয়া! আশ্রয় প্রাপ্ত হন। 
মূল মহাভারত 

প্রথমে যুধিষ্টির, তৎপরে ভীম, ভ্রৌপদী, সহদেব, অর্জন ও সর্বশেষে নকুল বিরাট-গৃহে 
গ্রবেশপূর্বক আশ্রয় প্রাণ্ড হন। 

কাশীদাসী মহাভারত 

৮৭। কীচক বধের পর কীচকের নিরানবাই জন ভাই দ্রৌপদীকে কীচকের মৃত্যুর কারণ 
জানিয় রাজ! বিরাটের অন্ুমোদনক্রমে দ্রৌপদীকে কীচকের সহিত পোঁড়াইবার জন্ত বাঁধিয়া 
লইয়। গেল। এ দিকে ত্রৌপদীর আকুল ক্রন্দনে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি নগরপ্রাচীর 
উল্লজ্যনপূর্ব্বক একটি প্রকাও বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া! তদ্বারা কীচকের নিরানব্বই জন ভাইকে 
সংহার করিলেন। পরে দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে সান্বনা দাঁনপুর্বক যথাস্থানে 
চলিয়া গেলেন। বিরাট .রাজা গন্ধর্বকর্তৃক কীচকের ভ্রাতৃগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভীত ও 
শোকাকুলিতচিতে শব্দাহের অনুমতি দিলেন। 

সপ্নয়ী মহাভারত 

বিরাটের অন্মতিক্রমে দ্রৌপদীকে কীচকের সহিত দগ্ধ করিবার জন্য বাঁধিয়া লইয়া 
অন্তান্ত লোকজন সহ কীচকের ৯৯জন ভাই শ্বশানাঁতিমুখে চলিয়াছে--এমন সময় দ্রৌপদী 
কাতর ক্রনদনে জাগরিত হইয়া ভীম প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ হস্তে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
তা্শনে গন্ধরর্ষ আসিতেছে মনে করিয়া কীচকের ভ্রাতৃগণ এবং অন্তান্ত সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন 
করিলে সন্গুখবর্তী, কয়েকজনকে -সংহা পুর্ব ভীম, ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়া দিয়! চলিয়া গেলেন। 
এদিকে গন্ধর্কের ভয়ে নগরের কোন লোক বাহিরে আমে না । শবানুযাত্রী ও কীচকের ভাইর! 
গিয়া বিরাট রাজাকে বলিল,আমরা কীচককে দাহ করিতে পারিলাম না। শ্রশানের 

কাছে গেলেই গন্ধর্বয়াজ বৃদ্গহণ্তে আমাদিগকে মারিতে -আইসে। অতএব আপনি ইহার 

ব্যবস্থা করুন। রাজা তখন ভাঁবিক্' স্থির করিলেন যে, বাব ব্রাক্ষণ (ভীম) ব্যতীত আর কেহ 
কীচফকে দাহ করিতে পারিবে না । এই ভাবিয়া বল্পব নামধারী ভীমকে আনুপুর্বিক বৃতাত্ত 
বলিলে ভীম রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, বছ লোকজন লইয়! শ্মশানে গেলে সেই লোক- 
কোলাহল গুনিয়া গন্র্ধরাঁজ ধাইয়া আমিবে, অতএব আমার মতে আমি একক গিয়া বীচককে 
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দাহ. করিব এবং আর সকলে একএক জন করিয়া আমাঁকে ক্রমশঃ কাষ্ঠ দিয়া! আসিবে। 

রাজ! এই পরামর্শ গ্রহণ করিনে তান্ুরপ ব্যবস্থা হইল এ্রবং ভীম গিয়া চিতা প্রস্তুত করিয় 
কীচককে দাহ করিতে লাগিলেন। এ দ্দিকে কীচকের ভাইর। একএক জন করিয়া কাষ্ঠ লইয়া 
যেমন ভীমের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, ভীম অমনি গ্রত্যেককে ধরিয়া কীচকের চিতায় 
নিক্ষেপ করিয়া! দাহ করিতে লাগিলেন । এইরঁপে ৯৯ জন ভাইকে কীচকের সহিত পোড়াইয 
গারিয়া, রাজার নিকট গিয়া ভীম বলিলেন যে, আমার নিকট একএক ভার কাষ্ঠ দিয়া! কীচকের 

শোকে তাহার ভাইরা সকলেই চিতায় দেহত্যাগ করিয়াছে। রাজ! চাকা শ্মশানে 
গিয়া কাতর নয়নে সেই নকল দৃশ্ত দর্শন করিলেন। 

মূল মহাভারত 
ভীম ১০৫ জন উপরীচককে (কাঁচকব্রাতা বা বান্ধব) বৃক্ষাধাতে নিহত করেন। 

কাশীদাসী মহাভারত 

৮৮। দক্ষিণ গোগৃহে রাজা সুশক্মা, বিরাটকে যুদ্ধে বনী করিয়া! লইয়া গেলে রি 
আদেশে ভীম একাকী গিয়া, স্ুশর্শার সৈম্ভ$মকল নি টুই হাতে বিরাট ও ন্ুশর্ধা ছুই 
জনকে ধরিয়! লইয়। আইসেন।, 

* স্রয়ী মহাভারত 

রাঁজা বিরাটকে সুশর্ম বন্দী করিয়৷ লইয়া গেলে বিরাটের সৈপ্তসকল একত্রিত করিয়। 
যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব চারি তাই স্ুশর্মার সহিত যুদ্ধ করেন। ভীমের শরজালে 
সুশর্দার রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হইলে, সেই অবসরে বিরাট, স্শর্শার রথ হইতে লক্কগ্রদানপূর্ববক 
নিজ সৈম্তদলে মিলিত হন এবং পরে ভীম স্ুশন্মীকে বন্দী করিম! আনেন। . 

মূল মহাভারত 
সঞ্জয়ী মহাভারতের স্থায়। 

কাশীদাসী 

৮৯। উত্তর-গোগৃছে অর্জনের সম্মোহন বাণে কুকুপক্ষের খাবতীয় লোক মোহগ্রা 
ইইয়াছিল। 

স্য়ী মহাভারত | র্ 
ভীন্স, দ্রোগ, ক্কপাচাধ্য ও অগ্থখাম। এই চারিজন ৮ কিনা, জমা সকলেই 

অর্জুনের সন্মোহন বাণে মুগ্ধ হইয়াছিল। 
মূল মহাভারত 

রারার রী ব্যতীত আর সকলেই অঞ্জনের সন্মোহন বাগে মোহিত ছিল 
ভীন্ম এই অস্ত্রের গ্রতিষেধ জানিতেন বলিয়া তিনি মুগ্ধ হন নাই। . 



পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন 
১৬ই মাখ ১৩৩০, ৩০এ জানুয়ারী ১০২৪, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টা 

'স্্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচারধ্-_সভাপতি 

ব্ৃতার বিষয_উপনিষদে গ্রাণতব। | 
বঞ্ডা---পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদাস্তবাগীশ। 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্জ দত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ষহাশনের 

সমর্থনে জীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
জী নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতী - 

রমণ বেদান্তবাগীশ মহীশয়কে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিলে পঙ্ডিত মহাশয় “্উপনিষদে গ্রাণতব্” 
বিষয়ে একটি বর্তৃতা প্রান করেন। 

পঙ্ডিত গ্হাশয়ের বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র এম এ 
মহাশয়কে এ বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "পগ্ডিত মহাশয়ের নাম 
আঅ|মরা অনেক দিন হইতে গুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহার বন্তৃত! গুনিবার় যোগ আজ 
আমাদের প্রথম ঘ্টিল এবং তীহার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমর! বিশেষ আনন্দিত হইলাম 
গ্রাণতন্ব বিষয়টি তিনি যেক্সপভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অতীব 
প্রশংসার্ঘ। পাশ্চাত্য দর্শনেও প্রাথতব্বের আলোচনা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখ! যায়। কিন্ত 
এ সম্বন্ধে কিছু মীমাংস৷ হইয়াছে বলিয়। মনে হয়ন|। আমার বৌধ হয়, এ বিষয়ে যে 
দিন ছি নীম পৌঁছান সম্ভব হইবে, সে দিন মান্ধুষ অমর হইতে পারিবে। আমর! 
উপনিষদে জী্ধিতে পাই যে, খধির| প্রাণকে বিশ্বব্যাপী বলিয়াছেন এবং জড়ের সহিত 
প্রাণের কৌন বিরোধ নাই, ইহাও তীহাঁরা বলিয়াছেন। আসীদবাতং হবধয়া তদেকং, ইহাও 
বেদে আছে। স্তর গ্রহ, ত্যাগ ও ধারণ, ইহার একটাও প্রাথ নহে ) কেন না, প্রাণের , 

অভিতবেই & অধ জরিয হই থাকে | তবে প্রাণ কি? তাহ! কিরূপে বলিব? শরীর ব্যবচ্ছেদ ' 
করিতে গেলে প্রীরগ চলি য়, ভাহাঁকে ধরা যায় ন!। অতএব প্রাণের তুলনা গ্রাণই ; তাহার 
অপর আর কোন তুলনার জিনিষ নাই। মৃত্যুতে কি প্রাণের বিলোপ হয়? তাহা কে 
বলিবে? ভড়ে$ “প্রাণে সীম স্থাপন করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের! অনেক 

চিন্তা করিতেছেন। : আচার্ধা জগদীশচন্জা বলেন, প্রাণ অর্থে সাড়া । তাহা হইলে বৃদ্ষ-. 
প্রেণীও প্রাণী পর্চারে আসিয়া, পড়ে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও বলেন যে, অপুপরমাগুরও 
প্রা আছে।” এই বলিয়া তিনি পণ্ডিত মহাশরকে তীহার ব্ৃতায় গর্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 
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তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্রাচার্ধ্য মহাশয় বলিলেন, “উপনিষদে প্রথম 
জিনিষ ব্রহ্ধ ; তৎপরে প্রাণ, মন ও চৈতন্ত ৷ যো! বৈ মনঃ স প্রাণঃ ইছাও বেদের অনেক জায়গায় 
আছে। যদি কৈবল্যজ্ঞানবিশিষ্ট কোন লোক থাকেন, তবে তিনিই মাত্র এ সন্বন্ধে বলিতে 
পারেন। যাহ! হউক, হিন্দুরা যখন এই সকল উচ্চ বিষয়ে আলোচনা করেন, তখন পৃথিবীতে 
মাত্র গ্রীকদ্দের মধ্যে আরিষ্টটল ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কেহ বড় আলোচন। করেন মাই । আমর! 
যাহাকে শরীর বলি, তাহ! অনংখ্য “সেল” (০51) বা ফোষে গঠিত,-সেই সকল কোষও আবার 

অসংখ্য জীব। ইহা ভাবিলে স্তস্ভিত হইতে হয়। প্রাণ, মন ও চৈতন্য, ইহাদের প্রম্পর সম্বধ 
নিণতি না হইলে ইহার কিছুই মীমাংসা হইবে না। গঙ্ডিত মহাশয় আজ আমাদিগকে 
আধ্যাত্মিক প্রাণের কথা শুনাইলেন। আশা করি, ইহার পর তিনি অধিদৈব ও অধিভূত প্রাণ- 
তব্বের ব্যাখ্যা গুনাইয়া৷ আমাদিগকে সুখী করিবেন। আমি ্ান্ংকরণে পর্ডিত মহাঁশয়কে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ।” 

পরিশেষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মতাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 
প্রদানপূর্বক বলিলেন, “আমার মনে হয়, উপনিষদে প্রাণতত্বের বিশিষ্ট মূর্তি দেওয়া! হয় নাই 
এই জন্য যে, প্রাণের পরবর্তী আলোচনা আত্মার আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে । কারণ, 
আত্মা ও প্রাণ একই জিনিষ। আম! সর্বত্রই আছেন) কোন বস্তই তাহা হইতে ব্চ্যিত 
নহে। যে হেতু তিনি অণোরণীয়ান্ মহতো! মহীয়ান। আমাদের শাস্ত্র জড় স্বীকার করেন 
না । আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাঁও ক্রমশঃ এই কথা ত্বীকার করিতেছেন। সুতরাং 

আমীর অনুরোধ, প্র।ণতত্বের মহিত আত্মতত্বের আলোচনা করিয়া বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 

আমাদিগকে সুখী করিবেন।” এই বলিয়া রি শ্রোতা, বক্ত! ও সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ 

জ্পন করিলে সভ। ভঙ্গ হয়। 

শ্রীগণপতি সরকার ্রীক্ষিতীন্দরনাথ ঠাকুর 
সহকারী সম্পাদক। | সভাগতি। 

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন . 
১৯এ মাথ ১৩৩০ ২% ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, শনিবার, জপরাছু ৫৮ 

প্রযুক্ত অস্থতলাল বনু নাট/কলান্ধাকর- সভাপতি 

... আলোচ্য-বিষয়-_বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একনি সেবক, নানা শাস্ত্রে হুপণ্ডিত, সুবকা, 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সন্ত বগীয় টি বন্দ্যোপাধ্যায় শহাশয়ের” পরলোক 
গমনে শোক-প্রকাশ। 
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সর্বসম্মতিক্রমে অন্ততম সহকারী সভাপতি ্রীধুক্ত অমৃতলাল বন্ধ গিনি 
আসন গ্রহণ করিলেন। ঞ 

সভাপতি মহাশযষের আহ্বানে শ্রীযুক্ত লগেন্নাথ সোম কবিভূণ মহাশয় বলিলেন, 
'্ছগীয় পাঁচকড়ি বাধু আমার বন্ধ ছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি গ্রন্থ দিখিলে অদ্বিতীয় গ্রস্থকাঁর হইতেন। হ্ব্গীয় ইন্্রনাথ বন্ব্যোপাঁধ্যায় মহাশয় তাহার 
প্রতিভার. পরিচয় পাইয়৷ তাহাকে “বঙ্গবাীর” কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ঠ্াহার তুল্য 
সম্পাদক অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলেই চলে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি 
দেশীয় কি বিদেশীয়, সর্বপ্রকার সংবাদই তী/ছার সতর্ক দৃষ্টিকে অতিক্রম করিত ন|। 
জয়দেব চণ্ীদাঁস বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের অনেক পদাবলী তাহার কঠস্থ ছিল। 
তাহার. স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি একজন ওপস্তাসিক ছিলেন। তাহার 'উমা? 

'রূ্পলহরী' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর উপগ্ত।স রহিয়াছে । তিনি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা না করিয়া 
যদি গ্রন্থকার হইতেন, তাহা! হইলে বঙ্গভাষার সম্পদ বুদ্ধি'হইত। তিনি 'আইন-ইআকবরী'র 
বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখিয়া ছিলেন-_কিস্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা 

প্রকাশ করিতে দেন নাই। তিনি নুবক্তা ও সুরসিক ছিলেন। দারিফ্র্য-ক্লেণশ ভোগ 
করিয়াও তিনি সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন । কাহারও প্রতি তিনি বিদ্বেষডাবাপন্ন 

ছিলেন না। তিনি নাট্যামোরদীও ছিলেন। তীহার সাহিত্য-প্রতিভা দেশমধ্যে ইনি 

থাঁকিবে।” 
ীযুক্ত অজিতকুমার রায় বিএ মহাঁশয় ্বরগঁয় পাঁচকড়ি বাবুর উদ্দেশে রচিত একটা গান 

গাহিলেন। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দলোক্যনাঁথ কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, "ন্বর্গায় পাঁচকড়ি বাবু আমার 

বন্ধু ছিলেন। তীহাঁর সহিত এক সঙ্গে আমরা কাজ করিয়াছি । তাহার গ্রতিভা সর্বতো- 

মুখী ছিল। তিনি যে বিষয়. লিখিতেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়া! লিখিতেন। সংস্কৃত 

ভাষায় তাহার দখল ছিল। . তন্তরশাস্ত্র গ্রভৃতিতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাঙ্গালা, হিন্দী 

ও ইংরেজি ভাবায় তার বেশ জান ছিল। তাহার স্তায় পিতৃভক্ত ও মাতৃভক্ত সন্তান 

আমি খুব কম দেখিয়াছি ।. আমি তাহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।” 

জীযুকত কিরগচজ্জ দত্ত মহাশয় বলিলেন, “তীহার অসাধারণ প্রতিভার বিশ্লেষণ করিবার 
ক্ষমত৷ আমার নাই। পাঁচকড়ি বাবুর শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, তিনি সকল বিষয়ের আদি, 
পুষ্টি ও পরিণতির লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার ন্যায় বছু-শান্ত্রে অভিজ্ঞ অতি অল্প ব্যক্তিই 

সম্পাদকত! করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় তীহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল--অনুবাদে 
তাহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচন পাওয়! গিয়াছে । সাহিত্য সংক্রান্ত বহু বিষয়ে আমর! 
তীহার, নিকট. সহপদেশ. পাইয়াছি।- তিনি সংসাহসী ছিলেন। কাহারও ঘোষ দেখিলে 
তিনি তাহা সংশোধনের 'চেষ্ট। করিতেন। এই পাহিত্য-পরিষদের গঠনের ও পুষ্টির জন্ত ও 
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সাহিত্য-সন্থিলনের জন্ত আমর! সর্বদাই তাঁহার সাহাষ্য পাইয়াছি। তিনি কয়েক বদর 
পরিষদের কার্ধানির্্বাহক-সমিতির ও অন্ান্ত শাখা-সমিতির সভ্য থাকিয়া আমাদিগকে 

বিশেষ উপকৃত করিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানলের সন্ধে অনেক মৃতন কথা 
আমাদিগকে গুনাইয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজি 'টেলিগ্রাফ', “বঙ্গবামী' “বন্থষতী', 'নায়ক' 
প্রস্তুতি বহু সামরিক পত্রের সম্পাকতা করিয়া বিশেষ যশস্বী হইগ্লাছিলেন। তিনি 
আমাদের পৃজ্য ও শ্রন্ধাস্পদ ছিলেন। ত|হার স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি ।* 

শ্রীযুক্ত কুমারকুষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "্নবগাঁয় গাচকড়ি বাবু আমার জোষ্ঠ সহোদরের 
মত ছিলেন। তিনি বাঙ্গীলীত্ব ফুটাইয়! তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাালীত্ব ছিল 
বলিয়াই তাহার বিশেষ গৌরব ছিল। তাহার মত বাঙ্গাল! ভাষ! বাঙ্গালীর মত বলিতে 
আয একটি মাত্র লোক ছিল বলিয়। মনে হয় না। দেশ যেন তাহার বাঙ্গালীত্ব না ভোলে। 
তাহার ভাল ভাল লেগ্না সঙ্করন করিয়৷ যদি সাহিত্য-পরিষৎ ছাপাইবার ভার লইতে পারেন, 
তবে আমি যথ!শক্তি সাহায্য করিব |» 

শ্রীযুক্ত হেমচন্জ্র দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় নিয়লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন-_- 
“বঙ্গভাষ! ও পাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, নান! শাস্ত্রে সুপত্ডিত, সাময়িক পত্রের সুদক্ষ 

সম্পাদক, বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও সন্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরলোকগমনে বঙ্গদেশের, বঙ্গ-সাহিত্যের ও বিশেষভাবে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহা অপৃরণীয়। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া 
তীষ্ার জন্ত গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসম্তপ্ড পরিবারের নিকট 

সমব্দেন। জাপন করিতেছেন ।* 

এই প্পরন্তাব উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন, প্সংবাদপঞ্জ সম্পাদনে নিজের মত 

গোপন রাখিয়া অপর মত প্রকাশ করিবার শক্তি তাহার একট! বিশেষত্ব ছিল। এরূপ লোক 

আমাদের দেশে বা বিদেশে আছেন কি না, মামি জানি না। ' দেশের লোক তাহার ব্যক্তিত্ব 
সধন্ধে ঠিক জানিত কি না সঙগেহ। তিনি এ বেলা এক পঞ্জে একরূপ এবং ওবেলা জন্ত পত্রে 
অন্তরূপ লিখিয়াছেন। পাঁচকড়ি খাবুর মত লোকের অভাব হইলে দেশে £6716181 ০01015এর 

অভাব হইবে। তিনি সমাজের খাঁটি ইতিহাস দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তীহার 
মৃত্যুতে দেশের ও পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । তিনি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পরিষদের 
অধিবেশনাদিতে উপস্থিত হইতেন এবং সম্মিলনেও যোগদান করিতেন ।* 

শীযুক্ত নলিনীরঞজন পণ্ডিত মহাশয় উত্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়! বলিলেন, “আমার বাড়ীতে 
বিপদ সত্বেও আমি আজ এই সভায় আসিম়াছি, তাহার কারণ, বগা লা হিড্যিকগণের স্মতি-রঙ্গার 
ভার গ্রহণ করাই আমার কাজ । আজ অদ্ধাম্পদ পাচকড়ি বাবুর একখাঁদি তৈলচিত্র যাহাতে 

পরিষদ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ভার লইতে আসিয়াছি। "আমি বখন ধালফ, তখম হইতেই . 
পাচকড়ি বাবুর সহিত আমার পরিচয় । সাহিত্য-পরিষদের নব-গৃহ প্রবেশের দিন তিনি আচল 
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পাতিয়া পরিষদের জন্ত অর্থ ভিক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার মনে অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। 
তিনি বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেই কাজের লোপ 
হইল। যদি পাঁচরুড়ি বাবুর প্রবন্ধরাশি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিবার অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা 
হইলে আমি নতমন্তকে সে তাঁর গ্রহণ করিতে সম্মত আছি ।” 

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
তৎপরে স্ভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন-_ 
প্বলীয-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়ের উপযত তি 

রক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে হয়, তাহার জন্ পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভার 
অপিত হউক |” 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পর তিনি বলিলেন, “আমার মনে হয়, পাঁচকড়ি বাবুর 
মৃত্যুতে তাহার বিধবা স্ত্রী পিতা মাতা! বিদ্যমানে সংসারের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পাঁচকড়ি 
একটি ঞ্জিনিয়াদ ছিলেন । এ দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস যখন লেখা হইবে, তখন একজন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রা্ুয়েট__বাঙ্গালা ইংরেজি ভাষায় পণ্ডিত, সংবাদপত্রের সম্পাদনকে যে জীবিকা 
করিতে পারে-_-পাঁচকড়িই তাহার পৎপ্রদর্শক-_তাঁহা বিশেষভাবে উন্লিখিত থাঁকা উচিত। 
তাহার কোন বিদ্যার উপর কথা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি বাঙ্গালীকে ভালবাসি-- 
পাচকড়ি খাটি বাঙ্গালী ছিলেন। প্পিত৷ স্বর্গঃ পিতা ধশ্ম£--ইহা! পাঁচকড়ির জীবনে লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। তিনি আপন দরিদ্র্য গোপন করিতেন না । বিলাসিতা তাহার ছিল না। 

তাহার বক্তৃতা আজ লুণ্ড হইয়াছে--ইহা!৷ ছুঃখের বিষয় । সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করিয়া একটি 

বঙ্গভাষার লেখকগণের জীবনী প্রস্তুত করুন--এই আমার প্রন্তাব। জগদীস্বর তাহার পিতা- 
মাতার অশ্রু মোচন করুন। আপনারা কায়মনোরাক্যে তাঁহার শাস্তির জন গ্ূর্থন৷ করুন ।” 

তরীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাঁশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন এবং সমাগত 
সদস্তগণকে কৃতজত] জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল। 

প্রীকিরণচন্দ্র দত্ত | প্রীনলিনাক্ষ ত্টীচার্যয 
সহকারী সম্পাদক ।, সভাপতি। 

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 
২০এ মাধ ১৩৩০, ওরা ফেব্রুয়ারী ৯৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ ৫টা 

প্রযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর, তত্বনিধি বি এ-_সভাপতি 
০ 

মহাপরের চিতব-প্রতিঠঠ।.. : '' “ 
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সম্পাদক শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাঁশয় জানাইলেন যে, অন্যকাঁর অধিবেশনে 
পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর বিজয়টাদ মহাতাঁপ বাহাছর 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন-এইরপ স্থির ছিল। কিন্ত হঠাৎ শারীরিক অনুস্থত৷ 
বশতঃ তিনি আজ উপস্থিত হইতে পারিবেন নাঁ_এই মর্শে তিনি এক পত্র নিখিয়াছেন। 
সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক এই পত্র পঠিত হইল। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় কুগুলাল 
সিংহ সরম্বতী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীল্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি এ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, অন্য ধীহারি চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্ 
এই অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনার জন্ত ভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করিলেন। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোঁম কবিভূষণ মহাপর য় দেবেল্্রবিজয় বাবুর উদ্দেশে 

রচিত তীহাঁর একটি কবিতা! পাঠ করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহীশয় ৬দেবেন্দ্রাবজয় বন্গু এম এ, বি এল মহাশয়ের চিত্রের আবরণ 
উন্মোচন করিলেন। 

্রুক্ত নলিনীরঞজন পণ্ডিত মহাশয়, পরিষদের সভাপতি মহাঁমহো পাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে ন! পারিয়৷ পত্র দ্বারা. ৬দেবেন্্রবিজয় বাবুর 
গুগাবলী আলোঁচন| করিয়! ঢাকা হইতে যে পত্র লিখিয়! পাঠাইন্নাছেন, তাহা পাঠ করিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার গুণকীর্তন করিয়া! ষে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন, শাহা৷ পাঠ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত মধুহদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয় ৮রোবেজবিজ বাবুর নানা গুণের উল্লেখ 

করিয়া! বলিলেন যে, ৬দেবেজজ বাবুর শেষ ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সম্পাদিত গীতাখানি সম্পূর্ণ করিয়া 
যাওয়া । বক্তাকে তিনি সেই ভার দিয়া! যান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাহা পারেন 
নাই। যে কয় খণ্ড গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি তাহার বক্তব্য গ্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। হয়ত তাহার প্রচলিত মতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাফিতে পারে। কিন্ত 
তিনি অকপটে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন--এ ক্ষমতা অল্প লোকেরই আছে। তিনি 
প্রত্যহ নিয়মিত শাস্ত্র আলোচন! কন্গিতেন'। সাংসারিক শোকে-ছুঃখে বিচলিত হুইতে 
তাহাকে দেখা যায় নাই__তাহার মধ্যে সমস্ত গুণের বিকাশ হইয়াছিল। 

শ্রীফু কালীগ্রসন্ন দাশগুণ্ড এম এ মহাশয় বলিলেন, */দেবেজ বাবুর অনেক কীর্তির 
কথা আলোচিত হইল, কিন্তু আমার মনে হয়, তাহাক সম্পাদিত গীতার “দয়া বযাখ্যাৎই তাহার 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হিন্দুশান্্র সরে যাহ। কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা এই শ্রন্থে জানিতে পার!:যাইবে। 
এই গ্রন্থে হার গভীর পাণ্ডিত্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সাধকোচিত তাবের. পরিচয় প্রাওয়া! যায় 
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তাঁহার জীবনের যাহা! বৈশিষ্ট্য ছিল, ভাহা! তিনি এই গ্রন্থে দেখাইয়া! গিয়াছেন। তীহার এই 
গীতা এক-আধ-বছরে পড়িয়া বোঝা! যায় না_-ইহার তব গ্রহণ করিতে হইলে ও তাহা ধারণ 
করিতে হইলে বিশ বছরেও কুলায় না । হিন্দু ধর্দ-ীবন ও হিন্দুর চিন্তা সম্বন্ধে এই একখানি 
মাত্র বই পাওয়া যায়--দ্বিতীয় বই দেখা যায়না । আমি আশ! করি, এই বই হিন্দুর ঘরে ঘরে 
ধর্মগ্রস্থরূপে বিরাজ করিবে । আমি তঁহার সহিত এক দঙ্গে বহুদিন কাটাইয়াছি এবং তাঁহার 
চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষভাঁবে লক্ষ্য করিয়াছি ও বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। যতদিন জীবিত 
থাকিব, তাহ।কে গুরু বলিয়া সর্বদা পুজা করিব । চিত্রের মধ্যে তাহার চরিত্রের ছায়া স্পষ্টই 
প্রতিভাত হইয়াছে--€দই সৌম্য মধুর "ভাব সদাই আনন্দরসে ভরপুর, আনন্দময় চিত্ত 
সকলেই দেখিতে পাইবেন। তিনি মাদারীপুরে যখন মুন্দেফ ছিলেন, তখন তাহার নিকট 

প্রত্যহই যাইতাম। তাহার মধ্যে কোনরূপ অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি নাই। সকলেরই সহিত 
তিনি সমানভাবে মিশিতেন--তীহার চরিত্রে এমন একটা মধুরতা ছিল যে, সকলেই তাহাতে 
আকৃষ্ট হইত। .. 

"দেশের হূর্ত[গ্য যে, ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ফলে হিন্দুধর্মের প্রতি অনেকের ভ্রম ধারণা-_ 
অবজ্ঞার ভাৰ দেখা ষাইত। এখন অবশ্ত হাওয়া কিছু ফিরিয়াছে বলিতে পারা যায়। 
আমারও সেইরূপ অবজ্ঞার ভাব ছিল। কিন্ত তাহার কপাতে হিন্দু-ধর্শের ও হিন্দু আদর্শের 
প্রতি আমার দৃষ্টি ফিরিয়াছে। তিনি তাঁহার সকল প্রবন্ধেই হিন্দুর আদর্শ ও সভ্যত। 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধীহাদের চেষ্টায় আজকাল দেশে ধর্ম-সন্ষদ্ধে হাওয়! ফিরিয়াছে 
তাহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম । হিন্দুর বিদ্যা, হিন্দুর সভ্যতার শীর্যত্ব, হিন্দুধর্মের মহত্ব 

আমি তাহার নিকট হইতে শিক্ষা করি--আমি আজ যে হিন্দু বলি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ 
মনে করি__এ তীহারই শিক্ষা ও উপদেশে । আমি প্রার্থনা করি, যেন আমি জন্স' জন্ম এই 
ভারতে এই বাজাবুতে হিনু হইয়। জন্ম গ্রহণ করি ।” 

তৎপরে সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন, “৬দেবেজ্ বাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। আমি 
একখানি গীতার সংস্করণ করিয়াছিলাম। পরে, এক্ষণে তিলক মহারাজের গীতার অনুবাদ 

প্রকাশ করিতেছি। কাদা বলিয়াছিলেন যে, চিত্র দেখিলেই লোকের ভাষ। বোবা 
যায়-_৬দেবেজস বাবুর চিত দেখিনেই তাহারধীরোদাত্ত ভাব বেশ বোঝ যায়। “নব্যভারতে' 
তাহার গীতা সংন্থীয় বন্ধ পাঠ করি। তখনই তাঁহার মনীষার পরিচয়.পাই। যখন মনে 
হয়, চাবরীতে ঢুক্ছি। কি করিষ। তিনি অবসর মত এত বড় গীতার এমন “বিজয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন-_'তখনই তাহার প্রতি সম ম্তক নত হইয়। আসে। তিলক মহারাজ গেলে 
বসিয়া গীত লন+্জার দেবেনা বাবু চাকরী করিতে করিতে গীত| লিখিয়া'ছিলেন। 

বাঙাল! দেশের গৌরবে, 'ভিনি তিলক' মহারাজের পূর্বেই অত বড় দীতার সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়া, গিমযছন।.. তিলক মন্াক্মুজের দীতাখানি ইারেঞজি ভাষায় লিখিত এবং উহা পাত্ডিত্য- 
পূণ ও গভীর দার্শনিকতায় ূর্ণ। “কিন্ত আমাদের দেবেজা বাবুর গীত। যে কত বড় পাণ্ত্পু, 
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তাহা আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানেন না।' তিলক মহারাজের গীতাখানি হত 
অনেকেই পড়িয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালীদের স্ষতাব এই যে, ইংরেজি তাষায় কোন বিষ 
পড়িবার আগে বাঙ্গালার়-সে সন্ধে কিছু আছে কি না, তাহা কীছাযা দেখেন না। উদাহরণ 
স্বরূপ বলিতে পারি যে, ড/০০৫:০%5 সাহেবের [9 [708টি ধইখানি বোধ হ্য 
অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, কিনতু তাহার বর্বর রাজারা বহু হি দিখিত “হিমুর 
প্রেতড/” কেক হাত পড়েন নাই! এই বই পড়িবে: শি সাহেবের বইখানি 
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প্রবন্ব-পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মন্জুমদার ভাগবতরত্ব এম এ এবং শ্রীযুক্ত 
মন্মথমোহন বন্থু এম্ এ মহাশয় প্রবন্ধ সন্বন্ধে আলোচন! করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মাঁশয়কে 

ধন্যবাদ দিলেন । | 
সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দয়া জানাইলেন যে, প্রবন্ধে অনেক 

নৃতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে । উহা প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আলোচনার স্ুবিধ। হইবে। 

২। তৎপরে গত অধিবেশনগুলির কাধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়। গৃহীত হইল। 
ও। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারগ-সস্ত নির্ব্বাচিত হইলেন। 
৪। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত ু স্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন করা হইল। 
৫ সম্পাদক ঞ্ীঘুক অনুল্যটরণ বিস্তাতষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত টার 

বি এল্ মহাশয়-প্রদত্ত চারিটি আধার সমেত অধুরার সুষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে ধতবাদ 
দিলেন। 

শ্রীযুক্ত মম্মথমোহন বন্থ র্ এ মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাঁদ দিলেন। তৎপরে 
সভা ভঙ্গ হয়। 

স্্ীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় .- জ্রীমম্মথমোহন বন্ধ 
সহকারী সম্পাদক। | সভাপতি। 

ক---পরিশিষ্ট | 

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্তের তালিক৷ 
্রস্তাবক--্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা! বি এ, বি ই, সমর্থক--ীযুক অসুল্যচরণ বিস্তাভূষপ, 

সদস্ত--শ্রীযুক্ত রজনীকাত্ত দে এম এ, বিএস্সি, ৩১ ছূর্গীচরণ মিত্র স্রট । প্রঃ--মৌলবী 
মোজাম্মেল হক্ কাব্যক, সম+-_-এ, সদঃ-_্ীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ, দ্ুত্ড়াগড়, শাস্তিপুর, 
নদীয়া; ভীঘুক্ত স্ধীররঞ্জন গোস্বামী, পাগলা গোত্বামী বাট, শীস্তিপুর, নদীয়া, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
শচীনাথ প্রীমাণিক বি এ, এম্ বি, শাস্তিপুর, নদীয়া, শ্রীযুক্ত কীর্থাশচন্জ গোম্বামী, বড় গোস্বামী 
বাটা, শাস্তিপুর, নদীয়! | প্রা" যুক্ত যতীক্রনাথ দত, সমঃ--এ, সদ-_প্ীযুক্ত মোহিনীমোহন 
ভট্টাচার্য এম্ এ, হেড মাষ্টার, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, ১৬ কাশীদত্ত লেন। প্রঃ-_্ীযুক্ত রামকমল 
সিংহ, সমঃ--এ, সদঃ-্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র, ৪ ফড়িয়াপুকুর ইট । প্রঃ__্ীযুক্ত হেমচন্তর 
ঘোষ, সমঃ--এ, সদঃ--্্ীযুক্ত ডাঃ শৈলেন্্রনাথ গু এল্ এম্ এস্, ১৮২এ মুক্তারাম বাবুর 
্ীট, শ্রীযুক্ত যোগেশ্সনাথ বিশ্বাস, খড়দহ, ই, বি, আর। প্রঃ--ভ্রীযুক্ত বিজয়কফণ মন্ুমদার, 
সমঃ--এ, সঃ যুক্ত দেওয়ান ননীলাল ভট্টাচার্য্য এম্ এ, দেওয়ান, বাণ্রওয়ার! টে, 
তার রাজপুতাঁনা ।, র 

৯ 
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খ-_-পরিশিষ্ট 

উপহৃত পুস্তকের তালিক৷ 

উপহারদাতা-_কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম্ এ, এম্ বি--উপন্ৃত পুস্তক 

_-১। প্রতিসংস্কত রোগবিনিশ্চয়, ২। বিষতত্্, ৩। কুমারতন্ত্, ৪ । বিষতন্ত্ম্ (সূল ), ৫ 
রোগবিনিশ্চয় (মূল )/৬। কুমারতস্ত্রম (সূল ),৭। প্রন্থতিতন্ত্রমূ (মূল ),৮। শালাক্যত্র 
(মূল )। শ্রীযুক্ত শরৎচন্ মজজুমদার--৯। মেয়েলি হোমিওপ্যাথি, ১০। ক্রীতা। শ্রীযুক্ত 

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়--১১। সচিত্র কলেরা চিকিৎসা । শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়-_১২। 
মাছ, ব্যাঙ, সাপ। জীযুক্ত মন্মথনাথ নাগ--১৩। শ্রীকুষ্ণ। শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত দে এম্ এ, 
বি এস্সি--১৪ | 417 [70005061017 00 0১6 5080) ০6 017051-5--086106121 77)5109 

০৮1৮], ১৫1 10০ 9০870, 7৪৮৮], ১৬। 109, 11156 0816 [ডা ১৭। ঞ 

[1706107501965 00155 ০0107200108] 121)55105, 00075 028061-110-0109126) 7301069] 

5০০12621120, 73001: 1060০৮---১৮ 1 ঠোযা70৪1 1২50০1৮০107 96189] ৬5651170910 

0011525 270 ০1 09৩ 01911 ৬6151177815 106021006170, 8617841, 1922-23, 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন 
২৩এ মাঘ ১৩৩০, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, বুধবার/ অপরাহ্ণ ৬্টা 

২. রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচাধ্য-_সভাপতি 
' আলোচ্য-যিষয়-_-“জৈনদর্শনে জার” চারি লেখক--_অধ্যাপক জীমুক্ত হরি- 

মোহন ভট্টাচার্য এম্ এ। 
সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ টাচা্ধ মহাশয় ধতাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

শ্রীযুক্ত হুরিমোহন ভট্টাচার্ধ্য এম্ এ মহাশয় “জৈনধর্শনে শাঘাদ” নামক তাহার লিখিত 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । : নিয়ে প্রবন্ধের সার মর্ম প্রদত্ত হইল।  : 

. * “ভারতীয় দর্শনের ছুইটি বিভাগ---ইবদিক ও অবৈদিক | . জবৈদিক দর্শনের মধ্যে আবার 
বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনই প্রধান।, “ভাদ্বাধ” জৈনদর্শনের প্রমাণ বা তর্কপান্প। উপনিষৎ বলেন__ 
যাবতীয় বন্তর স্বয্নপ এক নিত্যসত্তাতে পর্যবসিত । বৌদ্ধমতে ক্ষণতঙুয় গুণপ্রবাহ ছাড়া বন্ত 
আর কিছুই নহে। জৈনেরা বলেন. যে, উক্ত প্রত্যেক মতই অধ্সত্য ) উভয্বেরে সমন্বয় করিলেই 
বন্ধর যথার্থ স্বরূপ জানিতে পার! যায়__তাহ! নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। পাত্তঞজল দর্শনে 
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দ্রব্যের ত্রিবিধ পরিণামের কথা আছে। স্ডাদ্বাদকার মল্লিসেন উহা! ত্বীকার করিলেও ধর্-_ 

ধর্মী হইতে ভিন্নও বটে; অভিন্নও বটে, ইহাই তাহার অভিপ্রায় । বন্তস্বূপ একান্ত নিত্য ব! 
একাস্ত অনিত্য, ইহার যে-কোন মত স্বীকার করিলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব হয় মা। এইরূপ 
যুক্তিতর্কের সাহায্যে জৈনের! বলেন যে, বস্ত অনেকাত্তস্বভাব--তাহার সম্বন্ধে কোন একাত্তধর্মা- 
ভ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বস্ত সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ সুম্ম আলোচনাস্তে 
তাহারা দেখাইয়াছেন যে, কোন নয়ই যখন একাস্ত সত্য প্রকাশ করিতে পারে না, পাক্ষিক 
সত্য প্রকাশ করে মাত্র, তখন ন্যায়, বৈশেষিক, বেদাস্ত ও বৌদ্ধ আচার্যগণ নিজ নিজ মতকে 
একান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া নয়াভাস প্রচার করিয়! গিয়াছেন মাত্র । জৈন আচাধ্যগণ 

এই জন্য উপদেশ করেন যে, “এই বস্ত এইরূপ” এ কথা বলিলে তাহার অন্ত, রূপের প্রতিষেধ 

কর! হয়, সুতরাং “এ বস্ত্র হয়ত এইরূপ” এই কথা. বলাই অধিক সঙ্গত। ইহারই নাম 
প্]দ্বাদ”। অতঃপর প্রবন্ধকাঁর গ্ঠাদ্বাদের চরম পরিণতির বিষয় সুল্মানুসুক্মভাবে আলোচনা 

করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, 

“প্রবন্ধ'লেখক মহাশয় যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং জৈন গ্রস্থ আলে!চন। 
করিয়াছেন, তাহা তাহার প্রবন্ধ পাঠে বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি। ইহার ভিতর তিনি 
তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণ! করিয়াছেন এবং সেগুলি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আশ্রয় 

লইয়া আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। [তনি শ্তাদবাদ সম্বন্ধে যাঁহা বলিয়াছেন, তাছা 
পৃর্ণাকার বলিলেও চলে--তবে 7188£1796510 সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, নে সম্বন্ধে ছুই 
চারিটি কথা বক্তব্য । 7:8507201907) ও জৈন অর্থক্রিয়াকারিত্ব ঠিক একই ব্যাপার কি না, 
সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 71821090910 সম্বন্ধে ৬1111917 790165 যাহা বলিয়।ছেন, তাহ। 

অনেকস্থলে পরিক্ষার নহে--এইরূপ মত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা প্রকাশ করিয়াছেন। মুল কথা, 
যে সকল বিষয় বিচারের অতীত-_ধর্-নীতি, সৌনদর্য্যততব প্রসৃতি-_সেগুলি মনুষ্যসমাজ বহুকাল 
হইতে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং ভাহাপ্প প্রভাবে মচ্ুষ্য-সমাজের উন্নতিই হইয়াছে। 
জ/ন-গ্রকরণে (5.0136৩0701085) এই তিনটি বিষয়ের স্থান £18810809া এই ভাবেই নির্দিষ্ট 

করিয়াছেন। জৈনেরা ধর্মতত্ব ওরূপভাবে বোঝেন না । তাহারা বলেন, ধর্্মতত্ব সিদ্ধ পুরুষের 

সাক্ষাৎ অনুষ্ভূতির বিষয় । জৈনদর্শন, জীব অজীব, এই ছুইটি বিষয়ের ভাগ ও বিভাগে পরিপূর্ণ । 

এক কর্মেরই তাহাদের ১৫৮ প্রকরণ-বিতাগ আছে। কাজেই জৈর্ন দীর্শনিকের! এক ক্ষেত্রের 
সহিত অপর ক্ষেত্র মিলিত ন| হয়, এই জন্যই সমুখনুক। তাহাদের সাধারণ তৃষ্টাস্ত এই যে, 

একই মানুষ, ' সবস্ধাডেগে পুর পিতা ভ্রাতা পিতামহ ইত্যাদি হইতে পারে। যখন আমরা 
তীহাকে পুত্রভাবে ধরি, তখন তিমি এই ভাবে “অস্তি” বাঁ আছেন বলা যাইতে পারে এৰং 
পিতৃভাবে ধরিলে তখন 'নাস্তি' বা নাই বলাঁ-ষাইতে' পারে। :.প্রবন্ধবর্তী। 'ভাবাদমঞ্জরী, 
'নগডদীতরহিণী' প্রস্ৃতি মৃজ ও প্রামাণিক জৈন গ্রন্থ হইতে ব্সামাঁধের স্তাত্বাদ-বিষয়ক যাবতীয় 
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ধ্াপার বুঝাইয়া৷ দিয়াছেন। তবে অব্যক্তবাঁদ ও অনির্বচনীয়বাদ যে এক মুল হইতেই উৎপর, 

তাহা বিশেষ প্রমাণসাপেক্ষ । | 

শীযুক্ত হীরেক্পনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ 

দিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিয়! ঝর্ললেন যে, তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম 

ও বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ আননিত এবং 

আশা করা যায় ষে, তিনি ভবিষ্যতে পরিষদে এই সম্বন্ধে আরও শুনাইবেন। তিনি যে বিষয়ের 

আলোচন! করিয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর । তৎপয়ে সভা ভঙ্গ হয়। 

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীমম্মথমোহন বন 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

নবম বিশেষ অধিবেশন 
8ঠ1 ফান্তন ১৩৩০, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, শনিরাঁর, অপরাদ ৫০টা 

তীযুক্ত রায় কুগ্জলাল সিংহ সরস্বতী-_সভাপতি 

আলোচ্য বিষয়__বঙ্গের ক্কৃতা নুসন্তান, বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ সেবক, ত্বদেশের 

নান! হিতকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে 

শোক-প্রকাশ। পু 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্ভারত্ব মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম ক বিভূষণ 

মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরন্বতী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নগেক্রনাথ সোম কবিভূষগ মহাশয় বলিলেন যে, 

্বর্গগত অখিনীকুমার দত্ত মহাশয় শ্বনামধন্ত পুরুষ ছিলেন। সমগ্র বঙ্গে তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। 

হৃদয়ের মহবে তিনি বঙ্গবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ট স্থান, অধিকার করিয়াঁছিলেন। তিনি শিক্ষা 

বিশ্ত/রের জন্ত বু পরিশ্রম ও অর্থব্যঘ্র করিয়! গিয়াছেন। . তাহার পিতার নামে বরিশালে 

ব্রমমোহন কলেজ স্থাপন করেন। গরীব বালকগণের বর্বাবিধ শিক্ষার ও আহার এবং রাঁস- 
শুমনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের জন্ত তিনি অবাধে তাহাদের সঙ্গে 

মিশিতেন। তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও মোহনীয় কথাবার্তায় 'ছাত্রগণ বিশেষ উপক্কত হইতেন। 
তিনি নিরহঙ্কারী ছিলেন; ছোট বড় সকলের:সঙ্গেই সমানভাবে মিশিতেন। গোঁপনে তিনি কত 
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গরীবকে সাহাধ্য করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না। তাহার দেশহিতৈষণার কথ। দেশের 
লোঁক কখনও ভুলিবে না । তাঁহার 'ভক্তিযোগ। 'কর্মযোগ,' “প্রেম ছির্গোৎসব বঙ্গভাষায় অসূল্য 
রস্থ। তিনি অদ্বিতীয় শক্কিসম্পন্ন সাধু ও ভক্ত ছিলেন। এই বলিয়া বক্তা অশ্বিনী বাবুর 
স্বতির উদ্দেশে তাহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ভারত্ব মহাঁশয় বলিলেন যে, দেশপুজ্য অশ্বিনী বাবুর বিষয়ে 
প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাসের নিকট তিনি অনেক ঘটন! গুনিয়াছেন। তিনি 
একজন প্ররুত ভক্ত ও সাধক ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি ভক্তিভাবে তাহা পাঠ 

করিতেন এবং ছাত্রদেরও সেই উপদেশ দিতেন। তিনি মানুষ গড়িতে পারিতেন__এ বিষয়ে 
তিনি বঙ্গে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। বরিশালে তাহাকে লোকে রাজার স্ঠায় সম্মান ও 
ভক্তি করিত। 

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, প্ৰর্গীয় অশ্বিনী বাবুর সাহিত্যিক জীবন 
সম্বন্ধে অনেক আলোঁচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার রাজনৈতিক জীবন দেশবাসীর পক্ষে 
জলন্ত দৃষ্টান্ত । তিনি সত্যের এত প্রিয় ছিলেন- এমন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন যে, আইন 
পাশ করিয়া ও কিছু দিন আদালতে গিয়৷ ধখন তিনি দেখিলেন, তথায় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা 

করিয়া আইন-ব্যবসায়ীদের পক্ষে চল! এক প্রকার অসম্ভব, তখনই তিনি তাহার পিতৃদেবের সম্মতি 
লইয়া সেই আইন ব্যবসা! ত্যাগ করিয়! শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। তীহার মানুষ গড়িবার 
প্রবল ইচ্ছা ও শক্তি এই দিকেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তিনি তাহার পিতৃদেবের নাম চির- 
স্মরণীয় করিবার জন্ত ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছেলেদের লেখাপড়ার সঙ্গে 

সঙ্গে তাহাদের দৈহিক ও.মানসিক উন্নতির জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি 
আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি 1” 

শ্রীযুক্ত হুর্ধ্যকুমার ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, পপূজনীয় অশ্বিনীবাবু দেশের জনহিতকর 
কার্যের অনুষ্ঠান ছারা নানাভাবে দেশের ও শ্বজাতির সেবা করিয়! গিয়াছেন। কীত্তিমান্ 
অশ্থিনীকুমারের কীর্তিই তাহার স্বতি রক্ষা করিবে। তীহার গুণের উত্তরাধিকারী হইলে দেশ 
ধন্ত হইবে। তাঁহার চরণে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিতেছি ।” 

" শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত বেদাস্তরতর নিজ নিম্নলিখিত প্রস্তাব ছুইটি 
উপস্থিত করিলেন, 

(১) “বঙগদেশের কৃতী সুসস্তান, বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ ও প্রতিভাবান্ সেবক, ত্বদেশের 
নান! হিতকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, উদারহৃদয় স্বনামধ্যাত দেশপুজ্য অশ্বিনীকুমার দত 
মহাশয়ের পরলোকগমনে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হুইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ 
অধিবেশনে সমবেত হুইয়! তাহার জন্ত গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার শোক" 
সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আত্তরিক লমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

(২) “বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে দেশপুজ্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের উপযুদ্ 
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স্বৃতিরক্ষার ব্যবস্থ। করিবার অন্ত পরিষদের কার্য নির্বাহক-সমিতির উপর এই সভা৷ ভার অর্পণ 
করিতেছেন ।” 

এই প্রস্তাব ছুইটি উপস্থিত করিয়! তিনি বলিলেন, "পরিষদের এই অধিবেশনের একটা 

সার্থকতা আছে। ্বর্গগত অশ্বিনী বাবু পরিষদের পুরাতন সদ্য ছিলেন ও বরিশাল শাখা-পরিষদের 
সভাপতি ছিলেন। এতদ্বযতীত বাঙ্গ।ল! সাহিত্যে তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহার 

গ্রন্থ হইতে অনেক শিক্ষা ও উদ্দীপন! পাইয়াছি। তাহার সকল গ্রন্থই গভীর ভাব ও 

আধ্যাত্মিকতায় পৃথ। লর্ড কার্জন বঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দেশের বনু অনিষ্ট করিয়াছিলেন--তাহার 
মধ্যে প্রধান অনিষ্ট হইতেছে, বঙ্গ-সাহিত্য হইতে অশ্থিনীকুমারকে অপস্থত করা । কারণ, 

বঙ্গভঙ্গের পর হইতে তিনি রাজনীতিতেই লিগ্ত হইয়া! পড়েন, আর বঙ্গবাধীর সেবা! করিবার 
স্থযোগ পান নাই ? ইহাতে বঙ্গদাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । যদি তাহার এইরূপ বিক্ষেপ 
না ঘটিত, তাহা হইলে 'ভক্তিযোগের মত আরও গ্রন্থ আমর! পাইতে পারিতাম। অশ্বিনী বাবু 
ঈশ্বরনিষ্ঠ নিষ্ঠাবান্ ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের ছ্র্তাগ্য, তিনি বঙ্গদেশে এমন সময় 
জন্মিলেন যে, নান/দিকৃ হইতে বিক্ষেপ আসিয়া পড়িল। ভগবান্ সাহিত্যিকের সমৃদ্ধ বীজ 

তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে পন করিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন-_ধন্দ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেগুলির স্ফুরণ 

হইলে আমর! ধন্য হইতাম। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহা হইল না । কিন্তু ইহার মধ্যেও 
মঙ্গলময়ের হাত দেখিতে পাওয়! যায়। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া একটা নৃতন 
আদর্শ দিলেন। এ আদর্শ-_লয়েড জর্জ বা ক্লেমেন্শ প্রন্কৃতির আদর্শ নয়_ধর্দের ও নীতির 
আদর্শ। জনমতের বা হাততাঁলির তিনি কখনও অপেক্ষা করেন নাই। তীহার বিশেষত্ব এই 

ছিল যে, তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহা! বলিতেন এবং তাহা! করিতেন। তাহার মহাপ্রাণতা 
জাতির কাছে প্রধান দান। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে দেশে নৃতন আদর্শ দিয়! গিয়াছেন। 
অশ্বিনীকুমারের আমরা শ্বজাতি-__এই কথা মনে করিয়া আমরা আজ গৌরব অনুভব করিতেছি ।” 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ- বিষ্তাভূষণ মহাশয় এই ছুই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর 
সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহা গৃহীত হয়। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,-- 
“অশ্বিনীকুমার গত্ত দেশমাতার একনিষ্ সাধক ছিলেন। নিনীকুষার ক্শ-সেবায় 

আপন পায়ার উপর খাড়া হইয়া দীড়াইতে পেরেছিলেন। আজ অঙ্গিনীকুণার.বিহালে .দ্লেশের 
নৌ! তৃফানে পড়েছে”-দেশে আঙ্গ এমন লোক কেহ নাই যে+-নৌকার হাল ধরে ।. অশ্বিনী- 
কুছার গৃহী, ত্যাগী, সংযমী ও লন্নযাসী-ছিলেন। অস্দিনীকুমাঁর়কে যদি আপনার! বুঝিতে - চাছেদ, 
তা হ'লে অঙ্গিনীকুমারের. মাকে ৬এবং তাহার ভত্রীকে বুঝিতে.হবে-পত্ই ছই'শক্তির তায় 

আইনের দংশন--ব্যাধির বিভীবিকা--শক্রর রক্তচ্ষু- গ্রহ করিতেনংনা,। জিদীকুষার খাঁটি 
ন্বঙগাহী ছিলেন, অর্খিমীকুমার জাতীয়্তায় জলাঞলি দিয়া--বিজবাতীরের উপাসনা কর্তন না। 



_ আমর বধ মানার অএঞজ- আনার চারি 

_ জগ্রালের বু জোক 

আমার দেবতাঁ-তারতের বু 

বত ২ ২১ সহজ জিও জজ টর ৮৫ 

আমাদের সেই মীয়েদে সে উজ ২২২ ২২২১১ সে 

“সেই ধান সেই চাল; গিঙ্নি বিনে আল্ ধাল ॥+ 

রী ভূতনাথ মুখোপাধায় মহাশয় সভাখতি মহাশযকে ধনতবাদ মি 

সভা ভঙ্গ হইল । 

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
রমন ী 

সহকারী সম্পাদক। 
্ রর ্ 

গাঁধর তিলক আপনার্দের বন্ধু 

্ তাগের বন্ধু লাষমের বু 

সপ্তম মাসিক অধিবেশন 
« ৫ই ফাস্তুন ১৩৩০, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, রবিবার, অপরাছ ৬টা 

্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভ্টাচার্ধ্য-_সভাপতি 

আলোচ্য-বিষয়--১1। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জঞাপন। ৪ | পরিষদের প্রথিশালায় 
রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ । ৫। প্রবন্ধ-পাঠ ড্র শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ডি লিট, এম্ এ মহাশয়-লিখিত “নেপালে প্রাপ্ত গোপীচন্ত্র নাটক” নামক প্রবন্ধ । ৬। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ মহাশয়ের 
সমর্থনে জীযুজ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১।: গত সথইটি বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচজা দত্ত মহাশয় উদ্ধ. অধিবেশন ছুইটির আলোচ্য-বিষয় বিজ্ঞাপিত 
করিলেন। | 

২। কপি নিত গণ তি গজব ওত হইল পর পের 
সাধারপ-সদ নির্বার্টিত ইইলেন। : 
৩) খঁ্পরিপিষ্টে লিখিত প্রাচীন ও. পু রত হন পরব পুথি $ 
পুর্তকোপহাদতপকে ধিশেধতাবে কৃতজ্ঞত! জাগন কর! হইল | সম্পাদক [জীযুক্ত অমূলাটরল 
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বিশ্ভাভৃষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই সকল প্রাচীন পুথি পাইয়! পরিষৎ বিশেষ গৌরবাস্থিত 
হইলেন। এরূপ পুথি অনেক স্থলেই নাই। 

৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল। 

৫। সম্পাদক মহাশয় অগ্তকার আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক ডক্টর শ্রীযুক্ত দুনীতিকুমার 
চট্টেপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়ের অন্নু পস্থিতিবশতঃ তাহার লিখিত “নেপালে প্রাপ্ত 

গোপীচন্দ্র নাটক” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর তিনি বলিলেন ষে, প্রবন্ধটি অতি উৎকৃষ্ট। সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় ইহা! প্রকাশিত হইলে পর ইহার আলোচনার সুবিধা হইবে। ইহাতে শিখিবার 
বহু জিনিস রহিয়াছে । তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “বাঙ্গালীর এই যে বর্তমান যুগ, ইহাকে আত্মবোধের যুগ 

বলা যাইতে পারে । দেশের ইতিহ।স, মূল ইতিহাস__ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস- রাজকীয় 
ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন ইতিহাসের আলোচনা আসিয়া বাঙ্গাল! দেশকে সম্ুদ্ধ করিয়াছে। 
বঙ্দেশ সাহিত্য-সেবিগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ । সাহিত্য-পরিষৎ যে এই শ্রেণীর আলোচনার 
পথ প্রদর্শন করিয়াছে, তজ্জন্ত দেশবাসী পরিষদের নিকট কতজ্ঞ থাকিবে । অস্কার আলোচিত 

প্রবন্ধে ভাষাতত্বের যে দিক্ প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু দেখাইয়াছেন, তাহা প্রক্কৃতই 
ভাষাতত্বের অনেক বিষয়ে আলোকসম্পাত করিবে। প্রবন্ধটি একটি ধর্ম্মমূলক নাটক অবলম্বন 
করিয়৷ লিখিত। সে যুগের অনেক কথাই প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে। এই নাটকের ভাষার 
সঙ্গে প্রাচীন মাগবীর সবধন্ধ রহিয়াছে মনে হয়। আধুনিক ভাষাতত্বের মধ্যে এই গোপীচনত্ 
নাটকের আলোচনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
আমি এ বিষয়ে অনধিক|রী, তথাপি প্রাবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আস্তরিক ধন্যবাদ 'ও ক্কৃতজ্ঞতা 
জাঁনাইতেছি।” তৎপরে প্রবন্ধপাঠের জন্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিদ্াভূষণ মহাশয়কেও 

তিনি ধন্তবাদ দিলেন । | 
শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও প্রবন্ধ'লেখক 

মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা৷ ভঙ্গ হয়। 4 

শ্রীঘারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীমম্মথমোহন বনু 
্ সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক- পরিশিষ্ট 
প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য 

্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত কিরণচন্তর দত্ত, সদন্ত-_প্ীযুক্ত বামাপদ 
বন্ধ, ২*৫ কর্ণওয়ালিস স্্রীট। প্রঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ব এম্ এ, সমঃ-_এ, 
সদ+-্রীযুক্ত মণীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ ক্রীক লেন। প্রঃ--গ্রীযুক্ত কিরণচজ দত্ত, সম+- 



৭ম মাসিক ]) - কার্ধ্য'রিবরণ | ৬৯ 

্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিষ্ভাভূষণ, সদঃ-_ভ্ীযুকত রায় ললিতকুমার মিত্র, ২২৬ আপার সাকুনার 

রোড; শ্রীযুক্ত গ্রসু্নকুমার মিত্র, শিবসাগর, আসাম ) শ্রীযুক্ত রায় বনছুবিহারী মিত্, ২২৬ 

আপার সাকু্পার রোড । প্রঃ শ্রীযুক্ত -হেমচন্্র ঘোষ, সমঃ--ও, সদঃ-_ডাঃ শক্ত প্রমথনাথ 

নন্দী এম্ ডি, টিনার | 
| পরি 

(উপহত পুথি ও পুস্তক 
. পুথি 

তা: [খোগেতানাথ, [বিখাস-_১ । খগবেদসংহিতা, ২। বাঁজসনের- 

সংহিতা (ঘ্ঃ,: ছু ৬ 'সামব্ধান ব্রাঙ্গণ, ৪। প্রাণতো।যণী ( তত্ত্রনিবন্ধ ), ৫| দান" 

স্বতিশিন ১ "শপ ৭1 প্রাণকৃ্ণ বৈফবামৃত। 

উপহারঘাতা ৯ রক প্রভাতচন্্র বড়,য়া বাহাছুর, উপহত পুস্তক-_-১। গীত, 

সোপান। ্রীযুক্ত বরদাগ্রসাদ পাত্র_২। শীস্তিপথ। শ্রীযুক্ত মন্ধনাথ সিংহ--৩। 

নিত্যককত্যধ্যানস্তধমালা, ৪। ্রীমন্তগবাগীতা । শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্য্যোপাধ্যায় এম্ এ-_€। 

বাঙ্গালা অক্ষয় পরিচয়। প্রীধুক্জ কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়_৬। নুধাকর গ্রস্থাবলী, ১ম অঞ্জলি, 

৭। ধর ২য়অঞ্জলি,৮। ওয় গুঞ্জলি, ৯) এ €র্থঅঞ্জলি। শ্রীযুক্ত সুশীলক্ষ মিত্র--১৭ | 

নীতি-সংগ্রহ, ১১) হেমগ্রডা, ১২। ব্রহ্াচারী, ১৩। অন্নদামগল ( ভারতচঞ্তের গ্র্থাবলী ), 

১৪। কৃষলীলা। ১৫, খাবাশৃই, ১৬। রতজগিরিনন্দিনী, ১৭। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী, 

১৮। বিছুপুরাণ (জরা), ১৯। আর্ধ্যদর্শন, ৫ম বর্ষ, ১২৮৫, ২০ ভক্তিযোগ, ২১। 

ব্যায় রঃ বিষবৃক্ষ ও জি মু ১ম খণ্ড. ১২৩ সংখ্যা), ২৩। আম।র অশ্রমালা, 

২৪। ক ) তিন ২৫। বর্তমীন ভারত, ২৬। প্রবোধ প্রভাকর, ২৭। 

বুড়ে! বনেখবরের, 2 সা) ২৯। সারদামঙ্গল, ৩* | অপূর্বব বিচার, ৩১। বৃহৎ 

যি ্  ২০) পিশাচিনী, ৩৪। প্রবৌধ্চরোদয় নাটক, ৩৫। 

কাশীমাহা্যঃ ঠা র-০৭ ৩৭। নীলদর্পণ, ৩৮। মাঁধবসাধনম্, ৩৯। দর্পশাতনম, 

7. কাব--১ম ভাগ, ৪২৫ এ ২ম ভাগ, ৪৩। এও 
ভাগ ৪৪ এব 71 দী'জিতেনাখ ব--৪৫। মাসির বন্থমতী--১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, 
১৩২৯, ভ্যুক বডাগু পানি রী কম্মাধ্যক্ষ_-৪৬। ফুলের তোড়া।  ্রীযুক্ত 

প্যারীমোহন দে এলি 1 চান 8 968071700) 2174 110103115:107 ০ 

75 সিন 18 166) * (57691 ০৮০ ০০ 0:96915115 
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৩1১০, 1912, 

অষ্টম মাসিক ৮১১: 

ভিজা মন্মথমোহন বন্ এম্ এ_ সভাপতি 

আলোচ্য-বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ-পাঠ। ॥. ২1 সাধারগ-সত 

নি্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ!পন।, স্ব। পরিশবদের পুথিশালায় 
রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫) প্রবন্ধ-পাঠ--€কে) মক নারায়ণচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্ এ মহাশয়লিখিত “অর্থশান্তরে ধর্ম ও সংস্কার* নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হিরণকুমার 
রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়-লিখিত প্নালন্ব] বিশ্ববিদ্যাগয়”,--%.।. শোক-প্রফাশ-_(ক) রাজ 
যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালগুর, ময়মনদিংয. ) ৫). নলিনীনাথ যায় ( টালা, 
কলিকাতা ), (গ) ভবানীনাথ রায় ( চিথ লিয়া, নদীয়! ), (৪) হৃবীকেশ পাল (ক্ষেলিকাতা ) এবং 

(6) সতীশচন্জ মিত্র (হাওড়া ) মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। . ৭1. বিবিধ, | 



৮ম মাসিক ] কার্ধ্য-বিবরণ ৭১ 

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমৌহন বন্থু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
১। গত অধিবেশনগুলির কাধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমথিত হইলে পর 

পরিষদের সাঁধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। 
৩। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল 

এবং উপহারদ্াতৃগণকে ক₹তজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 
৪। পরিষদের পুধিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ্রপ্তত হয় নাই বলিয়া উহার 

পাঠ স্থগিত রহিল। 
৫ (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাহার লিখিত 

“অর্থশান্ত্রে ধর্ম ও সংস্কার” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

প্রবন্ধ পাঠের পর বৈগ্মহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন বিগ্যাভূষণ 

কবিভূষণ মৃহীশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধগ্বাঁদ দিয়া! বলিলেন যে, প্রবন্ধটি শেষ হইলে তাহার 

সমালোচনা করা সঙ্গত হইবে। 
সভাপতি মহাশয় প্রাবন্ধলেখকের যত্ব ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাঁদ দিলেন ও কৌটিল্যের 

যুগ সম্বন্ধে ছু'এক কথা৷ বলিয়৷ বলিলেন যে, সে ধুগের লৌকিক ধর্ম, সামাজিক অবস্থা, 

আচার ব্যবহার প্রস্তুতির জ্ঞান কৌটিল্যের অর্থশীন্্র হইতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়) বিশ্ 

মনে রাখিতে হইবে যে, এখনকার মত তখনও সমাজের বিভিন্ন স্তর ছিল, সুতরাং কোৌটিল্যের 
উন্লিখিত প্রত্যেক আচার ব্যবহার ধর্ম প্রভৃতি সকলের দ্বারা অনুম্থত হইত বলিলে ভুল হইবে। 

কুসংস্কারগুলি সম্ভবতঃ অজ্ঞদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সেগুলির উল্লেখ দেখিয়া তখনকার 

সামাজিক অবস্থার হীনতা! সম্বন্ধে কোন ধারণা করিয়া! বসিলে অন্যায় হইবে। 

খ) সভাপতি মহাঁশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় 

তাহার “নালা! বিশ্ববিদ্ভালয়” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

ভীযুক্ত নারায়ণচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় ও পুরাঁকালের এবং 

ভারতবর্ষের অস্তান্ত বিশ্ববিস্তালয়ের সন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, বিশ্ববিষ্ভালয় 

ভারতবর্ষেই প্রথম হয়, তৎপরে আরব ও তৎপরে ফরাসীর! উদ্ধার অনুকরণ করেন। ফরাসী- 

দের নিকট হইতে ইউরোপীয় খন্তান্ জাতির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন। 

জীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, নালনা। বিহার ১৫০০ বৎসর ধরিয়া 

ছিল। উহ! বিশেষভাবে বৌন্ধ বিশ্বরিদ্যালয় ছিল । অশোক উহার জন্য বিশেষ অর্থব্যয় 

করিগ়াছিখেন। সময়ে::সময়ে ৪1৫ হাঁজার ছার একসঙ্গে তথায় বাস করিতেন। সময়ে 
সময়ে অধ্যাপকের সংখ্যাও প্রায় ঠিরতও ছিল। উহার 01£8171590107)টি বিশেষ স্থখ্যাতির 

বিষয় মুসলমানের! যে ভাবে উহার ধ্বংস করেন, তাহার বিবরণ পড়িলে চক্ষে জল আলে 

সভাপতি মহাঁশয় লেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়া জীনাঁইলেন যে, এই প্রবন্ধলেখক 
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মহাশয় অন্তান্ত প্রাচীন বিশ্ববিস্ভালয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। সে সকল প্রবন্ধ পঠিত 
হইবার পর এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দ্বিধা হইবে। তৎপরে তিনি তক্ষশিলা প্রভৃতি 
অন্তান্ত বিশ্ববিগ্থালয় ও তথাকার ছাত্রদের বিষয় কিছু বলেন। এসকল স্থানে শিক্ষা অত্যন্ত 

অর্থব্যয়দাধ্য ছিল ও বিশ্ববিগ্তালমুগ্ডলি 28531051681 0017%76এর মত ছিল। রাজা 

ও দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণ সেগুলিকে বিশেষ সাহাধ্য করিতেন। 

৬। নিয়লিখিত সদন্তগণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ 
কর! হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়৷ পরলৌকগত সদস্তগণের প্রচ্তি সম্মান প্রদর্শন করিলেন 
এবং তাহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনা! জাপন করিয়া পত্র 
লেখার প্রস্তাব গৃহীত হইল--(ক) রামগোপালপুরের ৬রাজা ঘোগেক্জকিশোর রায় চৌধুরী 
বাহাছুর পরিষদের বিশেষ হিতৈধী সন্ত ছিলেন। তিনি নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠানে, 
বিশেষতঃ শিক্ষার বিস্তারকল্পে অনেক অর্থ দাঁন করিয়াছিলেন। স্বধর্মে তাহার. প্রগাঢ় 

নিষ্ঠা ছিল। (খ) ৬নলিনীনাথ- রায় মহাশয় নড়াইলের জমীদারবংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। 
দেশের সেবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত সভ্য 

 হইয়াছিলেন। (গ) ৬কবিরাজ হরিনাথ বিগ্ভারত্ব মহাশয় ' কলিকাতার অন্ততম প্রধান 
আমূর্বেদ শাস্্রব্যবসায়ী ছিলেন। (ঘ) ৬ভবাণীনাথ রায় মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যিক ছিলেন। 

(ও) ৬ম্বধীকেশ পাল মহাশয় অল্প দিন হইল সদন্ত হইয়াছিলেন এবং (5) ৬সতীশচন্দ্র যিত্র 

মহাশয় পরিষদের পুরাতন বন্ধু 'ও সদন্ত ছিলেন। পরিষৎ যখন অতিশিশু, তখন তিনি 
শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে পরিষদের সেব। করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় যখন 

সাহিত্য-সশ্মিলনের অধিবেশন হয়, তখনও বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরিষৎ' এই 
সকল হিতৈষী সদন্তগণের পরল্লোকগমনে বিশেষ হুঃখিত। 

৭) বৈত্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সেন বিস্তাভূষণ মহাশয় টির 
যে, যদি কেহ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের যথোপযুক্ত সুচী গ্রীণয়ন করেন, তাহা! হইলে তিনি 
তাহাকে একটা স্থবণপদক দিবেন। এই প্রস্তাবের জন্ত সভাপতি মহাশয় তাহাকে ধন্তবাদ 
দিলেন। তৎপরে নভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রীহ্মচন্দ্র ঘোষ প্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 
লহকারী সম্পাদক । | [.. লভাপতি। 

ক-স্পরিশিই 

61 ॥ প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্ত 
রন্তাবক-্ীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাদুষণ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত রা কুণাল সিংহ সর্বতী 

সদন্ত £-_্ীযুক্ত ভাঁঃ অমরন।থ চট্রোপাধ্যাকস এম বি, চুঁছুড়া। প্র £ শীযুক রাঁমকমল সিংহ, 

সম ২, সদ যুক্ত কুমারেজ্্রদেব রাঁয় মহাশয়, ৩৫৬৩ পক্সপুক্ুর' রোড, এল্পিন 
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রোড। প্র £- শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সম £--এ, সদ £- শ্রীযুক্ত ব্সন্তকুমার মিত্র, ২০ 
বেখুন রো, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস, ২০ বেখুন রো। প্রা £ শ্রীযুক্ত রায় কুগ্জলাল সিংহ 

সরস্বতী, সম :- শ্রীযুক্ত হীরেক্রন/থ দত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল্, সদ £ শ্রীযুক্ত শামনুন্দর 

চক্রবর্তী, “নার্ডে্ট' সম্পাদক, ১ হুজুরী মলস্ লেন। প্র £--্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিষ্ঘ ভূষণ, 
সম: শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি, সদ :- শ্রীযুক্ত গৌষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, 
১ ডালিমতল! লেন। শ্রীযুক্ত অমরচন্জ্র ঘোষ, ৮ উপ্টাডাঙ্গ! জংদন_ রোড । প্র £_শ্রীঘুক্ত ডাঃ 
রাখালচন্তর নাগ, মমঃ--এ, সদ +স-্রীযুক্ত নরেক্তরনাথ কর, কোতুলপুর্৯বাকুড়া। 

খ- পরিশিষ্ট 

উপন্থত পুথি ও পুস্তক 

| পুথি 
উপহারদাতা-্রীযুক্ত যোগেন্দ্নাথ বিশ্বীস,। উপহত পুথি--১। শঙ্করসংাহতা, 

২। (ক) দক্ষিণামৃত্তিসংহিতা, (খ) রহস্তপ্রকাশ। ৩। (ক) শিবতাঁগুব, (খ) তত্র" 

কৌমুদী, (গ) বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র, (ঘ) নির্বাণতন্ত্র। ৪। (ক) কেদারকল্পল এবং (খ) বটুক- 
নাথপদ্ধতি। ৫। (ক) কুলার্ণব- কুলমাহাত্য, (খ) নিরুত্তর তন্ত্র, গে) যোনিতত্ত্, (ঘ) বুহ্দ্- 

যোনিতন্ত্রর (ও) বীরভদ্র তস্ত্, (5) ফ্ট্চক্রপ্রকাঁশ, (ছ) পুরশ্চরণবিধি, (জ) তারাপ্রদীপ ও 
(ঝ) বৃহদ্ভূতডামর তন্ত্র, ৬। (ক) কালীকুলসর্ববস্ব, (খ) জ্ঞানতন্ত্, (গ) মহাবিষ্তা সহঅনামস্তো ত্র, 

(ঘ) তারাতন্ত্, (উ) কাত্যায়নীবল্ল, ৭। মত্গ্তপুরাণ, ৮ । (ক) নিগমকক্পক্রম, (খ) নিরুত্তরতন্র 

(গ) শ্রীব্রমসংহিতা, ৯। রামায়ণ (সুন্দর কাঁও), ১০ । সিদ্ধনাগার্জুনীয়, ১১। (ক) উও্ডীশ তত্র 

(খ) আননলহুরী টীকা, (গ) রহস্তার্ণব, (ঘ) ১২। (ক) বীরতন্ত্, (খ) নিগমকল্নক্রম, (গ) কামরস, 
(ঘ) বিশ্বসার তন্ত্র, (৪) চিস্তামণি তন্ত্র, 6) মুণ্ডমাঁল! তন্ত্র, (ছ) বিলোমমাতৃকাঁকবচ, জে) দশমহা- 
বিদ্যোৎপত্তি, ১৩। কামরূপ নিবন্ধ, ১৪। হূর্গাভক্তিলহরী। 

উপহারদাতা-_্রীযুক্ত প্রচুল্লকুমার বন্গ--১। কাঞ্চমমালা। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য 
--১। হিন্ুরমণী। খান বাহাদুর মৌলবী আহজান উল্লা--৩। হজরতের রচনাবলী, ৪ ।, 
ভক্তের গুণ। শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র চক্রবর্তাীঁ-১। স্বভাবকবি গোবিন্দদাস। শ্রীযুক্ত মন্ত্রী, 
জ্ঞানমণ্ল” কাঈী--৬। অশোককো! ধর্মলক্ষ। শ্রীদুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-_-৭। খেয়ালের 
খেসারৎ। 70175০601, ৫3৩০1081091 90455 ০৫ 11012.--৮ 1 10150101501 05 

৪০19£1551 35৬৩% ০৫117019১৬০]. 01 ৬11. 0516 2, 2007৩ 90270517110, 

70178519০০৮ 3০০1: 106০০৮--৯ | পু ভাগ01] 26001607036 80101010507 

1০018 ০৫ 012৩ 1651501561012 101,112 78517891 বে 7৩213 ৩15011)5 

1922. ১০ 1 পু তা7191 ৩০০৫: ০০, 68৩ ড/০:1106 ০1 795015515 814 1019৩1- 
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581165 0011061 (116 00৮05] 01761185101 016 76215 1920, 71921 2170 

1922. ১১। 30169] 16615176156 00011011 171006901065, ৬০1, 241৬ 1০. 7, 

১২। 10০0, 11065 0০ ৬০]. 20]. 03, 1, 2) 3, 4) 5, ১৩। 100, ৬০1, 2011. ১৪। 

100. ৬০1. 4011]. 10175 58061117657 05170 59565117600) 17015--১6 1 

91250061705 9170%116 1051595০605 ০০০০০1261৬6. 01০61061765 117 1105 

00111)5 006 96215 1922-23. 

নবম মাসিক অধিবেশন 
€ সপ ৩ 

৩র! চৈত্র ১৩৩০, ১৬ই মার্চ ১৯২৪, রবিবার, অপরাছু ৬) 

্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্রীচার্যয-_সভাপতি : ২ 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত নির্বাচন, 

৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত 

প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঁঠ, ৫ | প্রবন্ধ-পঠে শ্রীযুক্ত পুরণচাদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাঁশয়- 

লিখিত "মুরশিদ্দাবাদের একটা প্রাচীন লিপি।” ৬। বিবিধ। 
বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের প্রত্তাবে ও শ্রীযুক্ত 

হেমচন্ ঘোষ মহাশয়ের মমর্থনে জ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভঙ্টাচার্ধ্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 

করিলেন। 

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাঁশয়:গত অধিবেশনের কাধ্যবিবঃণ : 

পাঠ করিলেন। সর্ধ্বসম্মতিক্রমে উহা! গৃহীত হইল। 
২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত: হইলে পর 

সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। 
৩। খ-_পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-প্রাপ্ড পুস্তকগুলি দিত হইল এবং উপহারদাডৃ- 

গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর হইল । 
৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ্রাচীন পুথির বিবরণ প্রন্তত না থাকায় উহার পাঠ 

স্থগিত রহিল। 
৫। শ্রীযুক্ত পূরণচীদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তীহার 

"মুরশিদ্দাবাদের একটা গ্রাচীন লিপি" নামক. প্রবন্ধটি মম্পাদক ভীম জনুত্যাঃরণ বিযাভূষণ 
মহাশয় কতৃক পঠিত হইল । 
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গ্রবন্ধ পাঠের পর ডাঃ জীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিটু মহাশয় কিছু 
আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা মূল প্রবন্ধের সহিত সাহিত্যপরিষৎপক্জিক একত্রিংশ 
ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে )। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাঁশয়কে ধন্তবাদ দিয়া! বলিলেন ষে, এই লিপি হইতে 
তখনকার সামাজিক ইতিহাসের কিছু চিত্র পাওয়া যাইবে । দেবতার উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা 
ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত ভূ-সম্পত্তি দান তখনকার সময়ে একটি প্রথা ছিল। মহারাজ 
গন্ধর্্ব সিংহ কে, তাহা! এঁতিহাসিকগণ স্থির করিবেন। 

৬। বিবিধ--সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ববসম্মতি- 
ক্রমে নিয়লিখিত চারিজন সদন্ত .আগামী বর্ষের কাধ্যনির্বাহক-নমিতির সভ্যপদপ্রা ধি- 
গণের ভোট পরীক্ষার. জন্ত ভোট-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন,__ ] 

(ক) গ্রীযুক্ত চাক্চন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ 
(খ) , অনস্তচরণ ভট্টাচার্য 

(গ) » নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 

(ধ) ,, প্রেমাস্ুর আতর্থা 
শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্ুবাদ দিলেন। তৎ- 

পরে সভ৷ ভঙ্গ হইল। 

স্রীহেমচন্দ্র ঘোষ  শ্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি। 

ক.-পরিশিষ্ 

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্তের তালিক। 

প্রস্তাবক £--জ্ীযুক্ত রাঁমকমল দিংহ, সমর্থক £--শ্রীযুক্ত হেমচন্্র ঘোষ, সদঃ__শ্রীযুক্ 
জানতকু হালদার, ৯০।১ গ্রে প্র । এ+ প্রযুক্ত অনূল্যচরণ বিস্তাভূষণ, লম+-এ, সদঃ-_ 
শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, ৩1২এ আমহাষ্ট সীট । শ্রীযুক্ত বিলাসচন্ত্র রায়, ২ 
কমাশিয়াল বিন্ডিংস্। প্রঃ-্ীয়ুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমঃ--ভ্রীযুক্ত রায় কুঞজলাল সিংহ, 
সরহ্বতী, সদং--ডাঁঃ প্ীযুক্ত রমেশচ্জ মন্ুমদার এম্ এ, পিএচ. ডি, অধ্যাপক, ঢাক! ইউনিভারসিটি, 
রমণা, ঢাকা | প্রঃ স্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্তাভূষণ, পমঃ--এ, সদঃ-_ভীযুক্ত এম্। টি, কেনেডি 

এম্ এ, ৮.১/,০:4০ ৬২ মেছুয়াবাজ।র ইট । 

, খপিনিশিই 

উপহৃত পুস্তকের তালিক। 

উপহারদাতা-জীযুক গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্ধা, উপনৃত পুন্তক--১। মুক্তির পথ। রায় 
শীত যোগেশচত রায় বিস্তানিধি এম্ এ বাহাছুর-২২। সংগীত গোপীচন্দ তরখরী। ও 
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ভরথরীচরিত্র, ৪। গোবিন্দচন্দ গাথা, ৫। গোপীচন্দ ভরথরী, ৬। গোপীচন্দ (৮ পৃষ্ঠ। ), 
৭) সিহরপী গোপীচন্ত্র, ৮। সঙ্গীত গোপীচন্দ নাটক, ৯। সংগীত গোপীচন্দ, ১০ 
গোপীচল্ল রাজাকে খেয়াল, ১১। নবনাথ ভক্তিসার। শ্রীযুক্ত নরেপচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
--১২। মিবার-কলঙ্ক | শ্রীযুক্ত হরিদাস দে--১৩1 একাত্ম-বিজাঁন বা অদ্বৈত আত্মতত্ব 
সন্ঙ্গীয় বিচার, ১৪। এ 17৩ ০08০61-117-0115166) 7367891 960:5651121 [3০০0০ 

[)6০৮--১৪ | 4১010101505 007 2650০016০01 205 25155 10609100061 85062, 

1922-23. [7018 0০5 [.1)18190209108৩, ০1. [, 0৮ 1. 0616211 

130015 ১0001৩00610) 19০6-1920, 0076 590611600৩6 20৮ 06170019, 

11019-১৬ 0 12016150101510010695 ড০1. ৬1]. 781৮ ডি. 791-1924, শ্রীযুক্ত 

জিতেন্ত্রনাথ বস্থ--১৭। ৬৬150077 (০০০170155960, ১৮। 81110 (51 98151 

[২919151)), ১৯) 10612107501) (50 48105015511), ২০1 451 ঠ51155017), 

২১। 41015118119) 10151091560) 0 ৮1075 501091, ২২1 0091715178095, 

প্ীযুক্ধ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ--২৩। 566৫. 

বিশেষ অধিবেশন 
৯ই চৈত্র ১৩৩০) ২২এ মার্চ ১৯২৪, শনিবার, পরায় এনা 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত বেদাস্তরত্ব এম্ এবি এল্_সভাপতি 

আলোচ্য বিষয়-_“জৈনদর্শন” বিষয়ে বক্তৃতা । ব্া__ যু ননিনাক্ষ ভট্াচরধ্য। 
সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত বেদাত্তরর় এম্ এ বি এল্, মহাশয় সভাপতির 

আসন গ্রহণ করিলেন। 

যুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাশয় “নাদশন* নে যায় তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। ( বিগত বর্ষে তিনি এ বিষয়ে ছুইটা প্রবন্ধ পঠি করিয়াছিলেন )। : 

প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় 'ঈদবেত ভঙ্রমগ্ডলীকে ও প্রবন্ধ সবদ্ধে 
আলোচনার জন্ত অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত -অনৃল্যটরপ - বিদ্যাভূষগ মহাশয় বলিলেন, 
খবতনাঞ জৈন তীর্থবরদের মধ্যে সর্ধদপ্রধান।: :জৈনেসা, বলেন, বোনে: ২1৩-্থলে খবতের 

নাষ গাওয়া, যা, কিন্তু জামরা বেষের বে যে শাখা দেখিয়াছি) তাহাতে খের নাম উল্লেখ 
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নাই । পৌক্ষরসংহিতায় সাত্বত ধর্থে উহার উল্লেখ আছে। তাগবতেও উল্লেখ আছে। 
ভাগবত মত শঙ্করাচার্ষ্যের সময় এবং তৎপুর্ব্বে ছিল। সাত্বত মতমধ্যে খবভের নাম পাওয়া 

যায়।” এই লব কথ! উল্লেখপূর্ব্বক তিনি প্রবন্ধকারকে বিশেষ ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন। 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এ স্থন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ নহেন। শ্রীবুক্ত নলিনাক্ বাঁধ 

বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে জৈনদের সঙ্ধন্ধে অনেক জাতবা কথা জামার্দের গুনাইয়াছেন। 
জৈনদের ২৪ জন তীর্ঘন্কর। খধভদেব ইহাদের আদিম। ভাগবতের ২য় স্বষ্ধে ইহার উল্লেখ 
পাই। মহাবীর শেষ তীর্ধ্কর । ধীহার স্পর্শে কোন স্থাম ভীরবাকত হয়, জৈনের! গীহাকে তীর্ঘন্কর 
বলেন। ভ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বাবু জৈনমতের প্রাচীনতা, জৈনধের গ্রান্কত বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 

প্রকৃতি যে সকল বিষয় দর্শনের অঙ্গীভূত নহে, সেগুলিরও অদ্য আলোচনা করিয়াছেন, 
বিশেষতঃ জৈনদের চারিক্র্য বিজ্ঞান ( এখিক্সা ) এবং সাধনতন্তর স্ঘদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। 
এ দেশের দর্শনশান্ত্র সাঁধন-তথের সহিত সংুক্ত। দর্শন সংসারতারণে নৌকাস্বরূপ। 
শ্রীযুক্ত নলিন/ক্ষ বাবু জৈনদর্শন স্বন্ধে তাহার বক্তব্য আগামী বারে বলিবেন। ভাহাকে 
এই অনুরোধ যে, তিমি যখন এই বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে বা গ্রস্থাকারে প্রকাশিত করিবেম, তখন 
তাহার আলোচিত জৈনদিগের প্রান্কত-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চারিত্র্য-বিজ্ঞান, তর্ক-বিজ্ঞান। 
সাধন-বিজ্ঞান “গ্রাভৃতি যেন স্বতগ্রভাবে পৃথক্ পৃথক আলোচনা! করেন। নহিলে থলির তিত্তর 

হতী পুরিলে এ ছরহ বিষয় বুঝিবার অস্থবিধা হইবে । 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্ঠবাদ গুরদন 

করিলে পর সভাতঙ্গ হইল । 

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শ্রী 
সহকারী সম্পাদক । সতাপতি। 

দশম মাসিক অধিবেশন 
১০ই চৈত্র ১৩৩০, ২৩এ মার্চ ১৯২৪, রবিবার, অপরায় ৬,টা 

কবিশেখর প্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ-_সভাঁপতি 
' আলোচ্যি বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারপ-সাস্ত 

নর্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতগণর্চে ক্কৃতজাতা জ্ঞাপন, | প্রীধন্ধ-প।ঠ---কে) ভীধু. 

মৌলবী মুহন্দব শহীহ্লাহ্ এম এ, বি এল্ যহাশক্স-লিখিত পবাজাল! ভাবা অনু” এবং (খ) 
শীযুক্ত নরেক্দরনাথ চক্রবস্তাঁ এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত “শব্দ সংগ্রহ” খুলনা জৈজার ধধিদের 

৯৩ 
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মধ্যে ব্যবস্বত কতকগুলি শব্ধ ] নামক গ্রীবন্ধন্বয়, ৫ | পরিষদের পুথিশ|লায় রক্ষিত প্রাচীন 

পুধির বিবরণ পাঠ, ৬। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত, তারাগ্রস্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের প্রস্তাবে, 'শরীযুক্ত বিমানবিহারী 
মঙ্ষুম্ার তাগবতরদ্ব এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেল্সন।এ 

. লোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

৯। গত নবম অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। ক-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন । 
৩। খ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদশিত হইল এবং উপহারদাত্- 

গণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন কর! হইল। 
৪। প্রবন্ধ-পাঠ--(ক) শ্রীযুক্ত মৌলবী মুহম্মদ শহীহুল্লাহ. এম্ এ, বি এল্ মহাঁশয়-লিখিত 

“বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞা” নামক প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (৩১শ ভাগ পরিষৎ" 
পত্রিকায় ৩য় সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে )। 

(ধ) শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় তীহার “শবসংগ্রহ” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি খুলন। জেলার মাঝিদের মধ্যে ব্যব্বত কতক গুলি 
শষের তালিকা ও তাহাদের অর্থ লিপিবন্ধ করিয়াছেন। 

প্রবন্ধ-পাঠের পর লীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্য-শাস্তী, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী নিজ ভাগবত- 
রন এম্ এ এবং সত।পতি মহাঁশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন। 

শ্রীযুত্ত দীনবন্ধু সাহিত্য-শীস্ত্রী মহাঁশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় খুলনা জেলার 
মাঝিদের ব্যবহৃত শব্গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সকল শব্দই যে খুলনার, তাহা বলা 
যায় না) যেহেতু অনেক জেলার মাঝি খুলন! জেলায় যাতায়াত করে। এই জন্য বিভিন্ন জেলার 
বছ শব খুলনার শখ বলিয়া প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে । তালিকায় কোন কোন শব্দ বাঁদ 
গিয়াছে » যথা--বাঁচের নাও বা বাচারি ( ষে'নৌকায় বাঁচ খেল! হয়), ঘাঁটমাঁঝি (যেখানে 
নীকা থাকে )। 

ভীযুক্ত বিমানবিহ।রা মঞ্কুমদার ভাগবতরত্ব এম এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্যে 

নৌকা সন্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। পল্লাপুরাণে, ময়মনসিংহ গীতিকায় এবং অন্ান্ত বহু 
প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ 'শব্দ-সম্পদ্ রহিয়াছে ৷ সেগুলি সংগ্রহ করা বিশেষ গ্রয়োজন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নৌকা সন্বন্ধে যেসকল কথ পূর্বাপর চলিয়া 
আসিতেছে, সেগুলির ও অধুনালুপ্ত শব্দগুলর বিস্তৃত তালিকা হয়া! দরকার। এ কার্য 
করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সাহিঠ্য ও অন্তান্ত ভাষার নানা প্রামাণ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা 
আব্টক। আমাদের প্রাচীন কবিগণ এমন অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছেন যেগুলির অর্থ 

সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হয় না। দৃষ্টানতশ্বরপ তিনি মুকুন্দরাম চত্রবস্তার নিয়ো 
কৰিত৷ আবৃদ্ধি করিয়া! শুনাইলেন। 
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ছৈঘর চাপিয়! বিল সদাগর। 
হাতে দও কেরোয়াল বমিল গাবর ॥ 

কার হাতে বাশ কার হাতে কেরোয়াল। 

বাহ্ বাহ্ বলিয়া ডাকেন বুহিতাল ॥ 

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্র এম্ এ মহাশয় মতাপতি মহাশয়কে ধন্তবা 
দিলেন। তৎপরে মভাভঙ্গ হয়। 

. প্রদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। মভাপতি। 

ক- পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সাঁধারণ-সদস্থয 

্রন্তাবক £-_ শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সমর্থক £-্ীযুক রায় কুঞ্জলাল মিংহ সরদ্বতী, 

সান্ত £- ভ্রীযু জ্যোতিঃগ্রকাঁশ বন্ধ এম্ বি, এফ, সিএস, ২৫ মহল বনগর লেন) ত্রীযুকত 

গণেশগোবিন্দ বৈষ্ণব ভাগবততৃষণ না হিত্যরঞ্জন। তেরঞ্রী, পোঃ বাঙ্গালা, ঢাক|। 

খ-.গরিশিষ্ট 

উপদ্ৃত পুস্তক 

উপহারদাতা--্রীযুক্ত মীন্তরনাল বন্গ--উপনৃত পুস্তক--১। মায়াপুরী, ২। রমলা। 
্ীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন্থ--৩। কৰিপুরাণ, ৪.। প্ী-চিকিৎমা, ৫| চিত্রকাব্যম্। শ্রীযুক্ত 
ডি এম্ এম্ কেয়ামতুন্না ধোনদকার এও মন্গদ-৬। এমাম হোছেনের জঙ্গে খতনামা। ৭। 

মহান্মদি সুখবর, ৮। জ্ঞানবিকাশ বা ভাব নঙ্গীত, ৯। এজকারুল কেয়ামত বা পদাবলী, ১৪। 

পরশমণি, ১১। আগুশিক্ষা, ১২। এছলাম আলোক ঝ| সুখ সুরমা, ১৩। মধুর ধ্বনী, ১৪। 
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ঞাক্ুকজ্জিইস্প ল্বাস্থিক্ত 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন 
স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহত 

২৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, ১২ই জুন ১৯২৪, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ ৬টা 

্রীযুক্ত অমৃতলাল বন নাট্যকলান্ধাকর-_সভপতি 

্ীযুক্ত রায় যতীল্তরনাথ চৌধুরী শ্রীক্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত 
মন্মথমোহন বস্থ এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বদশ্মতিক্রমে পরিষদের সহকারী সভাপতি 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু নাট্যকলান্ুুধাকর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

সভার উদ্দেত্ত বুঝাইয়৷ দিবার পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ 
মহাশয়কে “স্তর আশুতোষ চৌধুরী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন। 

জীযুক্ত চাঁরু বাবু তাহার গ্রবন্ধ পাঁঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক মহাশয় স্তর 
আশুতে।ষ চৌধুরী মহাশয়ের নান! গুণের পাঁরিচয় প্রদান করিয়া! লিখিয়াছেন যে, স্তর আশ্ততৌষ, 
দেশের ছন্দিনে দেশবামী তাহার দ্বারস্থ হইলে সাগ্রহে তাহাদিগকে সংপরামর্শ দিতেন। 
দেশের মঙ্গল কামনায় তিনি ধ্যানরত যোগীর গ্তায় আত্মজীবন নিয়োজিত করিতেন। 
তাহার চরিত্রের বল প্রভৃত ছিল। সর্ধোপরি তাহার ছিল তাজ। মরল প্র।ণ। দেশের সামাজিক, 
রাজনৈতিক, শিক্ষণ, ধর্ম, সাহিত্য, আর্ট ও সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া- 
ছেন, তাহা অতুলনীয়। জাতীয় শিক্ষ/-পরিষৎ অনুষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। স্তর 
রামবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি এ অনুষ্ঠানের সভাপতিপদে বৃত হন। রাজনীতি-ক্ষেত্র 
তাহার জীবনের কতখানি তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা দেশবামীর ভুলিবার নয়। বঙগ- 
মাহিত্ের. প্রতি তাহার অন্কত্রিম অনুরাগ ছিল। পুরাতন “ভারত ও বালক” ও 
“ভারতীপ্তে প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার চিন্তাগীলতার যথেই্ট পরিচয় পাওয় 
যায়। তিনি অডি সরল ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধগুলি নিথিয়াছিলেন। ২ বতমর পূর্বে 
প্রকাশিত “হিন্থু আর্য কি না" প্রবন্ধে তাহার গবেষণার গভীরত! দেখা গি | ১৯১২ 
সালে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপতিরপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তাহার ৰ্গতাষার প্রতি অকৃত্রিম নি! ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিছু দিন তনি বিলাতে “্ঈগল" পত্তিক! দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্যতাঁত 
সামাজিক উন্নতি-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সবন্ধ ছিল। তাহার সহধর্মিনী 
প্রতিষ্ঠিত “নঙগীতসজ্জের' তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিনেন। ভারতীয় শিল্পের গ্রতি 
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তাহার অনন্ভ-লাধারণ অনুরাগ ছিল। ব্যবহারজীবিরূপে ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজ-রূপে 
তিনি যে যশ? অর্জান করিয়াছিলেন, তাহা.সর্ধজন-ইরিদিত। তিনি জানিতেন, মানবতার 
পুজা ভগবানের আরাধন।র নামাস্তর--তাই তিনি মান্বের সেবার অধিকার পাইলে 
আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন । 

( এই প্রবন্ধ ১৩৩১ আধাড় মাসে “মানসী ও মর্াবাণী” প্িকায প্রকাশিত হইয়াছে )। 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভ্রীক্ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিলিখিত প্রঞ্থ্ম 

ও্রত্ান্ব উপস্থিত করিলেন £-- 
“বঙ্গের বরেণ্য ক্কৃতী সন্তান, বিনয় ও সৌজন্থের আদর্শ, নান! সদগুণের জার নানা 

দেশহিতকর অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সাহিত্যামোদী ও সাহিত্যিক, কলিকাতা হাইকোর্টের 
ভূতপূর্ব বিচারপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব সহ কারী সভাপতি, মনীষিবর স্তর আশুতোষ 

চৌধুরী মহীশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত 
হুইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার শোকাভিভূত ম্বজনগণের নিকট আত্তরিক 
সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

শ্রীযুক্ত হীরেল্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 
তিনি বলিলেন যে, আগুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বহুদিন তিনি নানা হুত্রে সংশ্লিষ্ট এবং 
নানা ক্ষেত্রে তাহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া গড়িবার জন্ 
তিনি সর্বদাই আগ্রহাম্থিত ছিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সম্পর্কে এ বিষয়ে তাহার 
মন্তবা তিনি বহুরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার কর্মময় জীবনের বিস্তৃত আলোচনার উপ. 
যুক্ত স্থান আজ এখানে নহে। তিনি নানা গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম, 
জীবে দয়া, বিপন্নের সহায়তার কথ! সকলের ম্্পরিচিত। তিনি আমাদের এই পরিষদের 
প্রতি কতদূর আক্কষ্ট ছিলেন, তাহার ব্ষিয় অনেকেই অবগত নহেন। পরিষৎ যে বৎসর 
জন্মগ্রহণ করেন--সেই বৎসর হইতেই তিনি ইহার লদন্ত ছিলেন। অর্থদান ও পুস্তকদান 
ব্যতীত তিনি নানাভাবে ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্ত যথেষ্ট'মমোযৌগ দিয়াছিলেন। পরিষদের 
চিত্রশালায় ও মন্দির সাজাইবার জন্ত কোন .বিদেশী দ্রব্য যাহাতে ব্যবহৃত না হয়, তাহার জন্ত 
তিনি রামেন্ত্র বাঝুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই প্রস্তাবে পরিষদ্ 
মন্দিরে বহিমচঞ্োর মুর্তি আজ শোভা পাইতেছে । 

জীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলালি চৌধুরী ডি এস্সি, এফ আর এস ই মহাশয় এই প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়া একটি সংশ্গিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, 
১৮৮৬ খুঃ তিনি আগুতোষকে জানিতে পারেন এবং ১৯*১ হইতে ১৯*৭ পর্যন্ত তাহার অনুবন্তা 
ইইয়া চলিবায় তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময তাহার হৃদয়ের উচ্চতম আশ! ও 
আকাঙ্ষা এবং দেশসেবার প্রণালী জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেক্জ বাবু বলিতে 
গিয়। থামিয়া গিয়াছেন--পরিষদে রাজনীতির আলোচনা! না করাই সমীচীন। কিন্তু জীবত 
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ব্যক্তির পক্ষে যাহ! রাজনীতি, ্বর্মগত মহাত্মাদের সববন্ধে তাহাই ত ইতিহাঁস। ইতিহাসের 
আলোচনায় কখনও দোষ হইতে পারে না-সাহিতঃ-পরিষদেও ন1। ০দ্বগগীয় চৌধুরী মহাশয় 
বর্ধমানের বঙ্গীয় প্রাদদেশিক-সমিতির অভিভাষণে -পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনীতির চর্চার ব্যর্থত। 
সন্গদ্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। ছঠখের বিষয়, কেহই এই সংক্ষিপ্ত 

চুক মূল-সুত্রটির কোনও ব্যাখ্য! করেন নাই। বক্তার মনে হয় যে, মহাত্মাজীর 1)০০071৩ 01 

1২০/-০০-05:8091এর ইহা! একটি খাঁটি পূর্ববাভাস। সে সমমনকার রাষ্ট্রনৈতিক সভাসমিতির 
কি ব্যবস্থা ছিল, তাঁহা অনেকেরই স্মরণ নাই। স্বর্গীয় কৃষ্দ!স পালের নেতৃত্বে বাঙ্গালার ভূম্বা মিগণ 
ঝিটিশ ইঙডয়।ন সভার পৃষ্ঠপোষক | সুরেন্দ্র বাবু ভারত-সভার গ্রাঁণ ও কর্ণধার । উভয় সভাই 
আবেদন নিবেদন লইয়া ব্যস্ত। কংগ্রেস কল্ফারেব্দও সেই প্রচলিত ধারার অনুসরণে দেশের 
সমস্ত প্রার্থনা-পত্রের উদগীরণে পর্ধ্যবসিত হইতেছিল। এই ভাবে ভৃত্বামিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্ব 
ও স্বাধীন-চিত্ততা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দেশের এই সব ছুর্গতির প্রতিরোধ করিবার জন্ত 
আশুতোষ বাঙ্গালায় একটি শ্বাধীনচেত! ও স্বাবলঘী মনস্বিসম্্রদায় গঠনে একটি রাষ্ট্রনৈতিক 

প্রতিষ্ঠানের স্জন করিয়৷ বঙ্দেশের চিন্তার ধারার গতি ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কি ভাবে 
তিনি সাক্ষাতে ও পরোক্ষে লর্ড কর্জনের 11701917 [0171591751655 0901007155191এর এবং 

বাঙ্গালী-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ অন|বঠক। সেই সময় 

যাহারা চৌধুরী মহাশয়ের সহায়ত! করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিশিরকুমার ও মতিলাল 
ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্ররুতপক্ষে সেই আন্দৌলনই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে 
প্রথম সাড়া। তীহারই চেষ্টায় খাটোয়াদের সেই নির্বাণোস্ুখ লক্ষী-তুলসী কাপড়ের কল 
বাঙ্গালায় 'বঙ্গলক্মী মিলে' পরিণত হয়। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্ত দেশে তখন সাড়া 

পড়িয়া! যাঁয়। ঘরে ঘরে [19 91)8005 ও স্থৃতা সরবরাহ করিবার জন্ত নানা! অনুষ্ঠানের সৃষ্টি 

হইল। চামড়া ট্যানিং শিখাইবার জন্ত স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে তিনি নিজ ব্যয়ে মাদ্রীজে 
পাঠাইয়াছিলেন। দেবেন বাবু ট্যানিং শিখিয়! আঁসিবার পর চৌধুরী মহাঁশয় ও আরও চারি জন 
একটি কারখান৷ খুলিলেন। | সেই কারখানা! হইতে এক্ষণে স্ুবৃহৎ [86101181 210171. 

দাড়াইয়াছে। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কথা বিশেষ করিয়! বলিবার প্রয়োজন নাই । পূর্বোক্ত 
বক্তারা তাহ! বলিয়াছেন। তিনি আদি ব্রাঙ্ষসমাজের সভাপতি ছিলেন এবং ওরিয়ান্টাল আর্ট 

সোলাইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিয়ানো হারমোনিয়ম ও গ্রামোফোনে যখন দেশ প্লাবত, তখন 
তীহারই চেষ্টায় বাঙালী মোজার্ট হাণ্ডেল ও লোয়াকিমূকে ছাড়িয়া! আবার তাঁনসেনের তানপুরা 
আর তামিলের বীণ, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজের সঙ্গে সুর মিলাইয়া শ্মশান ভারতে রাগরাগিণীর 
স্বরালাপের গুত্রপাত , করিল। আশগুতোধকে হারাইয় আমর! আমাদের নেতা ও 

নিয়স্তা হারাইলাম।*” (এই বক্তৃতা ১৩৩১ আধা মাসের নব্যভারতে প্রকাশিত 
হইয়াছে)। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রথম প্রস্তাব এহণ 
করিলেন | 



ঃ বঙ্গীয়-সীহিত্য,পরিষদের.  (৬১শবর্ষের 

বউ ওত. .: 
ইভ স্বষে। ভূত সহকারী সভী পতি ও ইহার উন্নতি ও মৌবৃদধির জন্য 

রী স্তর আস্তাভীঘ চৌধুরী মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতি পরিধৎ মন্দিরেরক্ষার সমুডিত 
রি ৰ র কার্ধযনির্ব/হক-সমিতির উপর ভার অপিত হ্উ্ক 1” 
ব্যবস্থ! করিবার জন 

7557৬ এজ ৮%/7দ7% 717 75177 4₹ 257 উপ ₹77 নিলেন, “চর 

গগ্তে্গেত তত 57777 ঠ7/ত-ধ্া-- তিনি ত177 বয়ন বেন, শন্পরে ধৃরত)ত 

গ্হীতেদো/ তাঁহার অভাবে ছেশের কি ধইবে--বছের কি 1শা ধইবৈ এবং আমাদের উতর, 
বঙ্গের কি হইবে, তাহাই আমার ' একমাত্র চিন্তা। শিক্ষায়, সৌজন্যে, পদমরধ্যা্দায় তিনি 
আমাদের আদর্শস্থ।নীয় ছিলেন। নীরবে কি ভাঁবে দেশের কাঁজ করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাই 
শিয়াছেন। যাহা! আম হারাইয়াছি তাহ! আর ফিরিয়৷ আসিবে কি না সন্দেহ।” 

জীযুক্ত যতীন্ত্রনীথ বন্থ এম্ এ, বি এল, এম্ এল্ সি মহাঁশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া 
বলিলেন, “আমরা এ দেশে মহীপুরুষগণের স্বৃতিরক্ষা করে অসছি-_মৃত মহাত্বার স্বতিরক্ষার 

প্রস্তাব মফল করিবার জন্য দেশবাসী যে পরিষৎকে সাহাধ্য করবেন তাহা আমার বিশ্বাস আছে। 
শ্রীযুক্ত চারু বাবু ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অনেক কথ! বলিয়াছেন। স্তর আশুতোষ বর্দমানে 

ঘাহা। বলেছিলেন, তাহ স্পষ্ট সত্য কথা-_স্পষ্ট সত্য কথা বলা তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। জেনারেল 
এসেমব্লি কলেজে বিচারপতি নরিস সাহেবের সভাপতিত্বে ৩৬ বৎসর পুর্ধে এক সভা হয়। 

গ্রবেশিক৷ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সে বৎসর যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, তাহা. তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। 
তিনি ব্যবহার-বিদ্ভায় এবং গণিতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পুরাতন দেশীয় কলাবিস্তার 

আদর্শ দেশে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন ।* দর্ধসন্মতিক্রমে:এই 

তুহতীন্ল প্রস্ভান্ব__ ্ 
"প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি শ্বগীয় স্তর আগুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রের নিকট 

অস্তকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক 1, ও 

অধ্যাপক গ্রীযুক্ত মন্সথমোহন বন্থ এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, 
স্তর আশুতোব ব্রাহ্মণোচিত সত্বগুণের সমষ্টি ছিলেন। স্থিতিশীতলা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম 
গুণ ছিল। তিনি 7900153 55170617721) ছিলেন এবং তীহার চিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 

সামঞন্তপুণ ছিল। তাহার পরিবারবর্ণের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ--কারণ, তীহারা আমাদিগকে 
স্তর আশুতোষ চৌধুরী দান করিয়াছিলেন। আজ তাহার জন্মদিন, ৬৪ বৎমর পূর্ণ হইল। 

আশা! করি, পরিষদের এই মন্তব্যের গ্রতিলিপিতে তাহার শোফসম্তগ্ত পরিবারবর্ কথধিত 

শাস্তিলাভ করিতে পারিবেন। ৮7 2 
শীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার এম্ এ মন্কাশয় সর্বাপ্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

* ঝ্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত ছিল 



১ম বিশেষ ] কার্য্য-বিবরণ | ৫ 

সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ু মহাশয় বলিলেন, “আজ এই শোক-প্রকাশের দিনেও 
পরিষদের পক্ষ হতে আননন্দ-প্রকাশ 'করতে হচ্ছে"-মাজ অনেক পরিচিত মুশ দেখছি ও 
লোকসমাগমও যথেই হয়েছে। | 

«আজ যে ভাব, কাল তাহা উপ্টে য।চ্ছে, ভাঁবের প্রবাহের স্থিরতা নাই। স্তর আশুতোষ 

বয়সে আমার ছোট ছিলেন_-অথচ তিনিই আগে গেলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির 
বক্তৃতা হতে বুঝতে পারছি-আগুতোধ অনেক কাজ করেছেন। 

“দেশে যে নাড়ী এসেছে--ইহা! এখনও তর্জনীযুক্ত নাঁড়ী ইহা! বলতে পারি না_ 
বরাণ্ডি খাওয়ান নাঁড়ী। ধাহার! নীরবে কাজ করেন--এখনও আমরা অনেক সময় তীহা- 
দিগকে লক্ষ্য করতে পাঁরি না। যাহারা সেই সব কাজের সম্পাদক আছেন-_-কেবল 
তাহাদিগকেই দেখি। 

_ “আত্ত বাবুর গর্ভধারিণী রপ্র-প্রলবিনী | তাঁরা ৬ ভাই_-এক একটি রত্ব। আশু বাঁধু 
বিলেত থেকে এসে এ পর্য্যস্ত অনেক রোজগার করেছিলেন-_কিন্ত তিনি বিলেত ফেরতাদের 
মৃত টাক। উড়িয়ে দিতেন না। তীর ভিতর খাটি বাঞ্গলীর ভাব ছিল। ১৮৯৭ সালে' আমি 

কাশী যাই, তিনিও যান। তাহার সহিত এক সঙ্গে ১৮১৯ দিন কটাই-_-সেখনে বিশ্বনাথ, 
কেদার প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবীর মুস্তি ভক্তিভবে ও বিশুদ্ধভাবে দেখেছিলেন__তীঁর মধ্যে এতটুকু 

পেঁয়াজের গন্ধ ছিল না । তাহার শিষ্টাচার, মধুর প্রকৃতি, সর্বদ। হাসিমুখ কিছুতেই ভেলা 
যায় না। [০ ৮85 2 10011 26170191222, 

“সঙ্গীতকে তিনি কি ভাবে দেখতেন__ত। আপনার সমস্ত শুনলেন । সৌভাগাক্রমে 
সরস্বতীর মত গুণবতী স্ত্রী তিনি পেয়েছিলেন । তারই নেতৃত্বে সঙ্গীত-সঙ্বের স্ষ্ট হয়েছিল ।” 

তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, স্বগগঁয় স্তর অস্তিতোদেখ উপযুক্ত পুত্র চিত্রশিনী শ্রীযুক্ত 

আর্ধ্যকুমার চৌধুরী মহাশয় স্বহন্তে তাহার পিতার একখ|নি তৈলচিত্র মঙ্কিত করিয়া পরি- 
কে দান করিবেন। 

সম্পাদ ক শ্রীযুক্ত অসূল্যচরণ বিষ্ভ।ভূষণ মহাশয় সভায় ৪ হইতে ন| ৪ যে সকল 

সদস্তের পত্র আসিয়াছে তাছ। পাঠ করিলেন £₹-_ | 

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
২। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাছর 

৩। শ্রীযুক্ত গোপালদা চৌধুরী 
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহথাছ্র কর্তক সভাপতি মচাশমকে ধন্তবাদ দ!নের পর সভ।- 

ভঙ্গ হয়। 

ঝ্রীদ্বারকান।থ মুখেপাধ্যায় | শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত: 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 



দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

গরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহত 

১লা আষাঢ় ১৩৩১, ১৫ই জুন ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ্ণ এটা 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই-সভাপতি 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রমাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া জানাইলেন, আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্র্ব সহকারী সভাপতি, বাঙ্গালী- 
শ্রেষ্ট, ধর্মবীর ও জ্ঞানবীর স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক 
প্রকাশের জন্ত মকলে সমবেত। এই বলিয়া তিনি মকলকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার 
জন্য আহ্বান করিলেন। 

১। কাশীর শীখা-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় 
স্বরচিত সংস্কৃত ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করিলেন। 

২। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়দয় 
তাহাদের রচিত সময়োপযোগী কবিত। পাঠ করিলেন। 

৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিস্ত্রনাথ রায় বাহাছুর "্ব্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক 
এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। নিয়ে গ্রবন্ধের সারমর্ম দেওয়া হইল। 

“বাঙ্গলার বুকভরা ধন, বাঙ্গাপীর-মাথার মণি, সুস্থকায় 'আগুতোষ মহাঁকালের আহ্বানে 
উর্ধলোকে প্রয়াণ করিঘ্াছেন। আমাদের যাহা! কিছু ছিল, দিনে দিনে সমস্ত হারাইয়। 
আমর! নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হুইয়াছি। তথাপি সাত রাজার ধন একটি মাত্র মাণিক আমাদের 
ছিল। কাল আসিয়া আজ সেই অমূল্য নিধি অপহরণ করিয়া নিল। এ ছুঃখ রাখিবার 
আর স্থান নাই। জীব-জগতে জন্ম ও মরণ চিরন্তন নিযম। কিন্তু যে চলিয়া! গেলে দেশের 
মকলের সব ফুরাইয়! যায়, তাহার যাওয়া কি সাংঘাতিক ! হায় ছুঙাগ্য দেশ! বিধাতার 
সকলগুলি বজ্জকি তোরই শিরে পড়িবার জন্ত উ্ঘত হইয়া আছে? আগুতোষ বাল্যাবধি 
সকল পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন, ব্যবহার-শীন্্র: তিনি কৃতী ছিলেন, 
ধর্মাধিকরণে স্তা্াধীশরূপে তাঁহার উর্ধে স্থান ছিল, কিন্ত এ সকল দিক্ দিয়! তাঁহাকে 
বুঝা যাইবে না। তাহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সর্ধতোমুখী প্রতিভার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করিতে হইবে ও তাহার প্রশন্ত বক্ষকবাটের অন্তরালে থে বিশাল হৃদয় ছিল, তাহা ধ্যান- 
নয়নে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আশ্ততোষ বুঝিয়াছিলেন, সরম্বতীর আরাধনায় 
দেশবামীর অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃৎকনদর আলোকিত করিয়া বিস্তার প্রভাবে অবিষ্ঘ| দুর করিতে 
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পারিলে, বঙ্গগননীর বনু কোটি সন্তান মানুষ হইবে-_তাহাঁদের দুঃখ দূর হইতে পারিবে। 

তাই তিনি এই মঙ্গলময় কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই মঙ্গল-ব্রত পালনে 

মহাপুরুষ এক দিনের জন্যও কর্তব্য-পথনর্ট হন নাই। একদা এমন দুঃসময় আসিয়াছিল, 
যেদিন ভাঁরতের প্রধানতম রাজপুরুষের কোপদৃষ্টিপাতে বিশ্ববিস্তালয়ের স্বাধীনত। খর্ব হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল । কিন্তু আগুতোষ তখন সব্যসাচীর স্তায় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আততায়ি- 

গণকে নিরম্ত করিয়াছিলেন। ইহা সকলেরই সুবিদিত। তিনি অঙ্ছুনের স্তায় এক হস্তে 
সারশ্বত-কুঞ্জের শক্র সংহার করিয়াছেন, অপর হস্তে নিপুণ উদ্যানপালের ঠায় সেই সারগ্বত- 
কুপ্জের শোভ! সম্বর্ধন করিয়াছেন । এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিত বঙ্গসস্তান, মাতৃভাষাকে 

যথাসম্ভব বর্জন করাই পুরুষাথ বলিয়া মনে করিতেন। দূরৃষ্টিসম্পন্ন আগুতোধ ধীরে 
ধীরে ইহার সংস্কার করিয়া আজ বঙ্গসরস্বতীর স্বর্সিংহাঁসন রচনা করিয়। দরিয়াছেন-_বঙ্গসন্তান 

আজ বঙ্গভ।যাঁর পরীক্ষা দিয়! শ্রেষ্ঠতম উপাধি গ্রহণ করতঃ নিজেকে ধন্ত মনে করিতেছে। 

আগুতোধের অভাবে সদ্যঃসমাবৃত্ত বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণের কি অভাব ঘটিল, তাহারা কি 

অন্তরঙ্গ বন্ধু হারাইল, তাহা তাহারাই জানে। ইংরাজী শিক্ষার উপাদেয় ফল ছিলেন বাঙ্গালার 

এই আশ্ততোষ। ইংর।জের যাহা ভল, ইংরাজী শিক্ষা।র যাহা উত্তমতম, তৎসমুদয় আশুতোষ 

পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দুষিত।ংশ তাহার ত্রিসীমান।য় 
আগিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অসনে বসনে, আচারে ব্যবহারে, ধর্মে কর্ণ, এরূপ 
বিশুদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ আর একটিও আছে কি না, আমিজানি না। তিনি থে বিদ্যাপীঠ- 

সংগঠন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণাঙ্গ সিংহ!সন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই প্রোণকল্প 

বীর-্রাঙ্ষণ অকালে স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন। বাঙ্গালা যে ইন্দ্রপাত হুইয়! গেল, সেই ইন্দ্রের 
পুনরাগমনের পথের প্রতি বাঙ্গালা সজল নয়নে চাঁহিয়৷ থাঁকিবে। হে ভূদেব! এই কথা 
তুমি স্বর্থপুরে বসিয়৷ স্মরণ করিও | 

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্জ্র দাশ ৩ এম্ এ, এফ জি এস্ মহাশয় “৬আশুতোধ 

মুখোপাধ্যায়” শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । নিয়ে প্রবন্ধের সার-মর্্ম দেওয়া হইল। 

“কুশাগ্রবুদ্ধি আগুতোষ এত বড় ছিলেন যে, তাহার ক্ৃতকাধ্যগুলির অন্তনিহিত উদ্দেট 
সাধারণে উপলন্ধি করিতে পারিত ন। তাহার গ্ভায় বর্ষা পুরুষ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই, 
এবং পৃথিবীতেও যে বেশী আছে তাহ মনে হয় না। তিনি কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্য(লয় ব্যতীত 

নানা দেশহিতকর অনুষ্ঠঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু জাতীয়তার যে উচ্চ আদর্শ লইয়া 

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাধ্য করিতেন, ন্যন্তান্ত অনুষ্ঠানেও তিনি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই এক 
উদ্দে সাধনেই নিযুক্ত ছিলেন এবং তগপন্বীর স্|য় একাগ্রচিত্তে নেই দিনের দর্শনের চেষ্ট/তে 
ব্যাপৃত থাকিতেন যে দিন জগতের বিত্বগ্মগুলীর সভায় ভারতবাসী গৌরবের স্থান অধিকার 
করিতে পারিবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত আশ্ততোষ যে সকল কাজ করিয়াছেন 
তন্মধ্যে নিয়লিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,--(ক) বিশ্ববিদ্যপয় হইতে: গ্রত্যক্ষভ|বে উচ্চ- 
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শিক্ষা প্রদানের.ব্যবস্থা, (৭) বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাক্ষার বিষয়ান্তগত করণ, 
(গ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যসমূহের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধানে উৎসাহ প্রদানার্থ 
[70150 ০7772001815 নামক একটি বিষয় এম্ এ পরীক্ষার অন্তভূক্ত করণ, (ঘ) ভারতীয় 
ইতিহাসের চর্চ/র জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করণ, (উ) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও 

ব্যবহারিক-বিজ্ঞান আলোচনার স্থত্রপাঁত করণ এবং (5) জীবতত্, নৃতব, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান 
প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির পাঠ্যের ব্যবস্থা করণ। এতদ্যতীত (071551515 1০09:781 

04 1,66515 এবং 00715515101 7০01191 09016705 নামক ছুইথানি পত্রিকা প্রবর্তন করিয়া- 

ছিলেন। বেশবিষ্তাস প্রস্ৃতি বাহ্ চাক চিক্যে মুগ্ধ ন! হইয়! প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের হ্যায় ব্র্গ- 
র্ধ্যব্রত অবলম্বনপূর্ববক বিষ্ভালয়ে প্রবেশ করা ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য, এই আদর্শ তিনি ছাত্র 
মণ্ডলীর সমক্ষে জানাইফ়্াছিলেন। মাতৃভাষার যথেষ্ট অনুশীলন যে আমাদের দেশে হইতেছে না, 

আমাদের দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ|ধিধারী যুবকের 
একটি অবশ্য কর্তব্য কর্ম, তাহাও তিনি জলদগম্ভীর ব্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বর্তম|ন সময়ে 

দেখে মৌলিক গবেষণার যে সড়৷ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং যেদিন 

আচ।ধ্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজ নিজ পরীক্ষাগাঁরে তাহাদের শিষ্যদের সহ্তি 
মৌলিক গবেষণ।-কারধ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণ|র ইতিহাসে 
এক নৃতন ধারার প্রবর্তন হইল ও তখন সকলেই আশ! করিল, আগুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মৌলিক গবেষণার সুবিধা পাইবেন । কাধ্যতঃ তিনি নানা বাধা অতিক্রম 

করিয়া এ পথ স্থগম করিয়া দিয়া দেশের যে কত কল্যাণ দাঁধন করিয়াছেন তাহা! দেশবাসী 
অবনত মন্তকে স্বীকার করিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই আগুতোষের স্থতি-মন্দির এবং 
তিনি স্বহস্তে তাহা নির্মাণ করিয়! গিয়াছেন। .এই মন্দিরকে ধ্বংসপ্রা্ড হইতে দিলে ঝঙ্গালী 
অজ্ঞাতসারে নিজের মৃত্যুকে নিজে বরণ করিয়া লইবে। তা'রতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসি- 

গণের মধ্যে ভাগরত এঁক্য সাধনের জন্য কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় গ্রাদেশিক . 
ভ|ষা অধ্যয়নের যে ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহার দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভক্তির 
পরিচয় প।ওয়া যাঁয়। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বাজন্ুন্দর আপ বিশ্ববিদ্য। লয়- 

রূপে পরিণত করিবার জন্য তিনি কোন সৎ গঙ্থাই ত্যাগ করেন-নাই। 
“্ব্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার তিরোধানে যে কত ক্ষতি অনুভব করিতেছে তাহ! পরিষদের 

হিতৈধিগণ বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ সন্বন্ধে পরিষদের জন্য বিশেষ 

কিছু করেন নাই। তিনি পরিষদের পক্ষে কাশীরামের মহাভারত সম্পাদনের ভার লইয়া ছিলেন, 
কিন্তু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত না হওয়ায় তিনি এই কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন. নাই । পরিষৎ 
যে সকল উদ্দেশ্ত লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সকল উদ্দোশ্ত সাধনের জন্য যতখানি 

চেষ্ট। ও যত্র করিয়াছেন, অন্যে ততদুর করিয়াছেন কি না গন্দেহ। দেশে যাহাতে বঙ্গভাষার 
সাহায্যে পঠন ও পাঠন হইতে পায়ে এবং বঙ্গভাঁষ। শিক্ষাথিগণের পাঠ্য বিষয়ান্তর্গত হয়, তাহার 
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জন্য পরিষৎ প্রায় গ্রথমাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই উদ্দেপ্তে বঙ্গীয়-সা হিতা-সম্মিলনেও 

মন্তব্যাদি গৃহীত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ তাহাঁরই সহায়তায় বঙ্গতাঁষা ও 
স।হিত্যের পঠন পাঠন ও পরীক্ষার জনা বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে । পারিষৎ আশা! করিতেন যে, মূদি 
আশুতে।ষ আরও কিছুদিন জীবিত থাঁকিতেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাঁষ। ও সাহিত্যের আদর 

উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইত। দেশে অন্যান্য সাময়িক পত্রিক1র সহিত তুলনায় সাহিত্য-পরিষৎপত্রি- 
কার স্বাতন্ত্ এই যে, যে সমস্ত প্রবন্ধ পুরাতন কথার বা অপরের আবিষ্কৃত পুর/তন তথ্যের অনুবৃতি 
বা ব্যাখ্যামান্র সে সকল প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট ও শিক্ষা প্রদ হইলেও এই পত্রিকায় প্রক1শিত হইবে না। 

যে প্রবন্ধে কোনরূপ নৃতন অনুসন্ধানের বা নৃতন গবেষণায় আবিষ্কৃত বা! নৃতন চিন্তায় ল্ধ কোণ 
তথ্যের সংবাদ আছে সেই সকল প্রবন্ধই পরিষৎপত্রিকাঁর উপযুক্ত । পরিষৎ আশ! করেন যে, 
বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দ্বারা আবিষ্কৃত নৃতন তথ্য বাঙ্গালা ভাযাঁতে পরিচাণিত পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইরা দেশে বিদেশে বাঙ্গাল! ভাষ! ও বাঙ্গলী জ।তির গৌরব বিস্তার করিবে। স্তর আশুতোষ 

পরিষদের এই বৈশিষ্টের প্রতিধ্বনি করিয়৷ পাটনায় বঙ্গীয়-দা হিত্য-সশ্মিলনের সতাপতিরূপে বলিয়া 
ছিলেন “অদ্য আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় স।হিত্য গঠন করিলেই 
চক্রিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বব্বুন্দেরও আরাধ্য 

হইতে পারে তাহারও চিত্ত। করিতে হইবে । * * * তবেই তো বঙ্গভ|ষা অমরত্ব ল।ত করিবে। 
যদ্দি এমন ভাবে বঙ্গ সাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গ সাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের 
উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাঁপর মনীধষিগণের চিত্ত আমার বঙ্গ স|হিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ 
যেমন করিয়া আমর! অনেক অনর্থ ও শিক্ষনীয় বিষয় আয় করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য দেশের 

অনেক ভাষ! শিখিতে প্রয়াস করিয়! থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 

বিষয় এবং আবিষ্কার উপনিবন্ধ হয়, যাঁহা ক্ৃতবিদ্যমাত্রেরই সর্বথা অবশ্ত শিক্ষনীয়, অথচ 
পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এ এ বিষয় সমূহ এতাবৎকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা হইলে 

পৃথিবীর সর্ববস্থানের বি্ব্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।” সেই জন্য মনে হয় আগুতোষের 

মৃতুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত অন্য কোন সভাসমিতিরই তত ক্ষতি হয় নাই। কার্ধ্যবশে 

এই মহাঁপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার ও তাহার আজ্ঞানুযাঁয়ী কাধ্য করিবার সুযোগ পাইয়া প্রবন্ধ 
লেখক নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আশুতোষের সমসাময়িক ছিলেন। স্বামীজী 

'কর্মযোগে' যে সকল সুল-সুত্রের অবতারণ! করিয়া গিয়াছেন, আশুতোষের কার্য্যেই সেই সকল 
সূল-্ত্র বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে দেখ! গিয়াছে । 

৫| শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিয়লিখিত ৬শ্রঞ্ন্ম এ্রন্ভান্ন ডপস্থিত 
করিলেন_ 

"ভারতবর্ষের এক সময়ের প্রধান জঞানবীর ও কর্মীর, ব্যবহার-শান্ত্রে অদ্বিতীয়, কলিকাত। 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ও প্রাণ-স্বরূপ, সর্বপ্রকার 
শিক্ষাবিস্ত।রের নির্ঝর, উচ্চতম শিক্ষার এধান অভিভ/বক, ব্যবহার-শান্ত্রে নৃতন নৃতন তব 
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আবিষ্কারের প্রধান উৎসাহদ।তা, বঙ্গভাঁষার অনুশীলন ও প্রসারকল্পে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত 

পরিশ্রমের সহিত নিজ অতুলনীয় শক্তি যিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য.পরিষদের 
ভূতপুর্ব্ব সহকারী সভ!পতি, বাঙ্গলীর সর্ধবিধ শিক্ষ। ও অগ্যান্ত বিষয় সম্পকাঁয় সমস্ত জাতীয় 
অনুষ্ঠানের যিনি পরম হিতৈষী নেতা ও পরামর্শদাত৷ ছিলেন সেই মনম্বী সন্ধদয় মধুরভাষী 
প্রতিভাবান্ বাণীর বরপুত্র, দেশ-মাতৃকার প্রিয়তম সন্তান, দেশাত্মবোধের প্রধান পুরোহিত 

বাঙ্গালীর গৌরব, পুরুষসিংহ স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকম্মাৎৎ পরলোকগমনে 
বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন 
এবং অন্যকাঁর এই বিশেষ অধিবেশনে পরিষৎ সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন 
এবং তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদন প্রকাশ করিতেছেন ।” 

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় শ্রীযুক্ত বিপিন বাঁবু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার 
সারমর্দ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

“আশ্ততোষের চরিতালেখ্য. অাকিবার সময় এখনও আসে নাই। রবিবারে তিন 

চলিয়া গিয়াছেন-_বুহম্পতিবার সিমল! যাইবার পথে আমার সহিত পাঁটনা রেল্টেশনে তীহার 
দেখা হয়। হাসিয়া হাসিয়া কত কথ! বলিলেন। সোঁমবারে অপর|হ্ে আইন-টৈঠকের ঘরে 

টুকিয়াই শুনিলাম, আশুতোষ চলিয়া গিয়/ছেন। প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। তিনি আমাদের 
কর্মজীবনে যে স্থানটা অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাহার তিরোধানে কতটা যে শৃন্ত 
হইয়! গিয়াছে, এখনও আমরা তাহা ধারণা করিতে পাঁরিতেছি না। সেই জন্তই বলিতেছিলাম 
তাঁহার চরিতালেখ্য লিখিবার সময় আসে নাই । আজ ম্মরণের দিন, অন্কনের দিন নহে। 

“"আশুতোযের সধ্যের বা সাহচর্য্ের গৌরব আমার নাই। তীহার সহিত যখন 
পরিচয় হইল, তখন দেখিলাম যে, তীহার মনীষাই যে বড় তাহ! নহে, তাঁহার হৃদয়টাও 
খুব উদার ও ন্নেহ্প্রবণ। পরিবার পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি আত্যস্তিক আসক্তি 

তাহাকে তাহার বাহিরের কর্ণক্ষেত্রে কখন কখনও কর্তব্যের শাণিত-্ষুরার-পথ হইতে 
ল্পবিশ্তর বিচ্যুত করিয়াছে, লোকে এই কথ মনে করে। ইহা সত্য হইলেও তাহার 
অনুরাগের আগুনে এই ক্রুটিও বিধাতার চক্ষে হয়ত ভন্ম হইয়। তাঁহার চরিত্রকে নির্মল 
করিয়াছে । এই অনুরাগে তাহার জীৰনে এমন একটা মিষ্টতা আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে 
যে তাহার নিকট যাইত, তাহাকেই অল্লবিস্তর আকর্ষণ করিত। তীহার প্রক্কৃতিতে পরকে 
আপনার করিবার একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও সঙ্কেত ছিল। 

"আমরা আশুতোধকে পূর্বে আমল-তস্ত্রের সহায় বলিয়! দেখিয়! আসিয়াছি। ঘটনা- 
ক্ষেক্ে তাহার বাড়ীতে পরে একদিনের কথাবার্থীয় তিনি বলিয়াছিলেন--“আ'মার 

মহীশুর বিশ্ববিস্ভালয়ের বক্তৃতাটী পড়িয়া দেখিবেন। সেখানে আমার মুখে 
মুখোস ছিল না। প্রাণ খুলিয়া সকল কথা কহিয়া আমিয়াছি।* কাধ্যতঃ এই দিনেই 
আগুতে।যের সঙ্গে আমার কাছাকাছি প্রথম দেখাণুনা। কার্ষ্যের দ্বার! তাহার বিচার 
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করিলে চলিবে না; তাহার নিজন্ব প্রকৃতি দ্বারাই তীহার বাহিরের কর্মজীবনের ভাল মন্দের 
ওজন করিতে হইবে। বাহার! তাহার চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনও প্রবেশ করিবার অধিকার 

পান ন|ই, তাঁহারা তাহার জটিল প্রন্কতির এবং বিচিঞ্জ কর্মের ভাল মন্দের সত্য বিচার কখনও 
করিতে পারিবেন না। তিনি দেশের দশজন হইতে. আপনাকে পৃথক্ করিতে চাঁহেন নাই 
বলিয়াই আপনার মানসিক মতবাদে অত্যন্ত উদার হইয়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আচার 
আচরণে এবং ধর্মের বাহ্ ক্রিয়া কলপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী ছাড়িয়। যান নাই। 

ইহার মূলে তঁহার তথাকথিত স্বধর্মনিষ্ঠ। অপেক্ষা, আমার মনে হয়, গভীর স্বাজাত্যাভিমাঁনই 
বেশী বিদ্তমান ছিল । 

“আশুতোষ বাংলাকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে, বাঙ্গালীর সাধন! ও সভ্যতাকে কতট। যে ভাল 
বাসিতেন, বাঁকীপুরে বাংলা-নাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যাইয়৷ তাহার পরিচয় পাই। 
আশ্ততোষ বাংলা লেখক না হইয়াও বাংল! সাহিত্যকে কি গভীর অন্ুরাগের চক্ষে দেখিতেন 
এই অভিভাষণে তাহার গ্রথম পরিচয় পাঁই। বধাল! সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে 

যুক্ত করিয়া বাঙ্গালীর মনীষাকে আধুনিক বিশ্বসাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তঁ!হাঁর 
প্রাণে গভীর আকাঙ্খা! ছিল। এই আকাথার প্রেরণাতেই কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষাতে আশুতোষ বাংলা ভাঁষা ও সাহিত্যকে একটা বিশিষ্ট স্থান দিয়া- 
ছিলেন। তাঁহার অভাবে বাংলার কর্মজীবন পঙ্গু হইয়৷ পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর মনীষা 
বৈধব্যগ্রস্ত হইয়াছে ।” 

ভীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্সি ব্যারিষ্টার মহাঁশয় এই প্রস্তাব 

সমর্থন করিয়। বলিলেন যে, এই অমিততেজ পুরুষত্রেষ্ঠ মনীষির পরলো কগমনে বঙ্গদেশ 
শোকে সমাচ্ছনন। 

ডঃ আবুল গফুর সিদ্দিকী সাছেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে পর সকলে 

দণ্ডায়মান হয়! প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 

৬। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিশ্নলিখিত জিরভ্জীস্ল 
এ্রত্তান্ উপস্থিত করিলেন-__ 

"্বনীয়-দা হিত্য-পরিষদের ভূৃতপূর্ব সহকারী সতাপতি স্কর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উপযুক্ত স্থৃতি পরিষন্-মন্দিরে রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্ত কার্্যনির্বাহক- 
সমিতির উপর ভার অপিত হউক |” 

এই প্রদঙ্গে তিনি বলিলেন যে, স্তর আ/গুতোধ যে কার্ধ্য জীবন উৎদর্গ করিয়াছিলেন 
সে দ্দিক দিয়! দেশের সর্বস/ধারণকে উদ্বোধিত করিতে পারিলেই তাহার প্ররুত স্থতি রক্ষা 

হইবে। তাহার, 01217115176 এবং 10181. 0000012 এবং তাহার 179010097ই ছিল 

জীবনের লক্ষ্য । বহক্ষেত্রে তিনি তাহা! দেখাইয়। গিয়াছেন। 5980161 (00272155107 

কিরূপ নিতিক চিত্ততা এবং অমিত ও অদম্য .তেজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত 
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আছেন। পরিষৎকে তিনি যে স্নেহ ও ভালবাসিতেন তাহার বছ গ্রম'ণ তিনি দিয়াছেন। 
পরিষদ্-মন্দিরে তীহার উপযুক্ত স্থতি রাখা সর্ব কর্তব্য । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্য।ভূষণ মহাশয় এই প্রস্ত(ব সমর্থন করিলে পর সর্ধ- 
সম্মতিক্রমে ইহা! গৃহীত হইল। 

৭। শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়ে।গী এম্ এ, পি এচডি মহাশয় নি্নলিখিত সুডক্জীল্ 
এপ্রস্ঞাম্থ উপস্থিত করিলেন-_ 

দপ্রথম প্রস্তবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুক্বের নিকট 

অদ্যকা'র সভার সভাপতি মহশিয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক ।” 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব নিন করিলে 
ইহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত চণ্ীদাস মুখোপ|ধ্যায় মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। 
৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,-_“অনেক দিনের কথা, বোধ হয় 

১৮৮২ কি ১৮৮৩ সালে হবে, কোন রাজকার্যের জন্ত আমাকে ৬রাধিকাপ্রসাদ 

মুখোপাধায় মহাশগের অতিথি হ'তে হয়েছিল। সেদিন তর বাড়ীতে কেউ 
ছিলেন না। আমাকে অনেক বেল। পর্যন্ত সেখানে থাকতে হল, কেননা ক।জটি 
গুরুতর ছিল। বেলা অনেক হয়ে গেল দেখে রাঁধিকাবাবু বল্লেন, তাইত আপনাকে খাইয়ে না 

দিলে হয় না, আমার দাদ|র বাড়ীতে চলুন। সেখানে এসে একটা ছেলেকে ডেকে 
বল্লেন, এঁকে এখানে খাইয়ে দেবে। বলামাত্র ছেলেটি একটা অ|লমারীর 07946? 
খুল্প, একখান! সাদা কাপড় ও পরিষ্ার তোয়ালে বের করে নিয়ে “আসুন” বলে 

স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাধিকা বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্লাক, ছেলেটী কে? 
বল্পেন আমার ভাইয়ের ছেলে, নাম আশুতোষ, ভাল পাশ করেছে । এই ছেলেটী 

[01015510তে 815 হয়েছিল, আমরা গুনেছিলাম। আমি দেখলাম, বড় মানুষের ছেলে 

হয়েও কাপড় গামছ। গুছিয়ে রাখে, অতিথি এলে কি রকম ভাবে সম্মান করতে হয় জানে, 

ইউনিভ[রসিটার ছেলেদের মধ্যে এরপ প্রায় পাওয়! যায় না। রাধিক! বাবুকে জিজ্ঞাস! করলাম 

একে বিলেত পাঠাবেন নাকি? তিনি বল্পেন--বিলেত পাঠাবার মত নাই ) যদি হতে হয় এই 

দেশেই হবে। সেই হতে আগুতোষের প্রতি আমার আত্তরিক আকর্ষণ হল। ক্রমে আমর! 
ছইজন £918010 ১০০15০র 1061)901 হই ১৮৮৫ সালের জান্য়রীতে। সেই থেকে আমর! 

ছুই জনে একত্রে অনেক সময় সাহিত্যিক নান! বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি । 

*১৮৮৮ সালে আশুতোষ লঙ্বপ্রতিষ্ঠ ছাত্র, চারিদিকে তীর নাঁম হয়েছে ; এমন ছেলে 
07715151 থেকে আর বেরোয় নি । ইলবার্ট সাহেব তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্রমে 

তীর চেষ্টা হল--07৬5:50তে ঢুকবার। কিন্তু প্রথমে হ'ল না, হল আমার। তিনি 
ছাড়বাব পাত্র নন, ইল্বাট' সাহেব ইজিপ্টের [1081105 (0011)155101161 হয়ে ছিলেন, 
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সেখান থেকে পত্র আসতে আগ্ড বাবু ১৮৮৯ সালে 8511০ হন। তখন এসে” আমাকে বল্লেন 

আপনি কেন £০119% হয়েছেন জানেন? 1 1519001:90 9170 00 170515৫, 

আমিহই নি বনে' আপনি হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাস করলাম--এখন তুমি কি করবে? 
তিনি বজেন---0771551916 উদ্ধার করব। কি করে? 01015515109 নাম কলকাতা 

[001561510 না রেখে ঢাকা [01715651310 রাখা উচিত। কারণ, সে সময় 

পূর্ববঙ্গের শুক 'চন্তরমাধব . ঘোষ ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন্গু 95791865এর 

মের ছিলেন এবং পি. কে, রায় 15215091.ছিলেন। কথা হল, পূর্ববঙ্গ 07150, 

পশ্চিমবঙ্গ 011165৫ নয়; তিনি বল্পেন। পশ্চিমবঙ্গকে 97160 করতে হবে। সে 

বিষয়ে আমার সহায়তা চাইলেন.। -আমি বলাম এ হতে পারে না, এর মধ্যে 
এমন লোক আছে, যাঁরা নিজের জন্ত সব করবে, পরের জন্য কিছুই করবে না। তার 
পর আমি জিজ্ঞাস! করলাম, কি করে 8160 করবে? তিনি বল্লেন, প্রথমেই আপনাকে 

57701095এ ঢুকতে হবে। আমি বল্লাম আমি যাব না, আপনি যান। সে ব্সর আমরা 
তাকে 5/71085এ ঢুকিয়ে দিই । তখন ত!র পক্ষে অনেকের ভোট হওয়া চাই। ভোট সংগ্রহের 
ভার অনেকটা আমার উপর পড়ল। আগু বাবু নিজেও ০2175833 করতে গেলেন। আমি 

নিঞজে যে কয়ঙনের ভোট সংগ্রহ করি তাদের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, কানাইলাল দে, 
রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রভৃতি ১২ জন। এদের মধ্যে 10/817561 

একজন ছিলেন । আঁ বাবু ঢুকলেন। প্রথম চেষ্টা হল ড/695051) 96182]কে 8171060 

করার। প্রথম বৎসরে 2771 :হল.না।. ছুই তিন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হল, সকলে 
আগুভোষের 2৫£)17৩ হলেন। তখন পূর্বব্গ দেখলেন, মুখে ঝগড়া করে কিছু হবে না, তাঁরাও 
মিলে গেলেন। এই সময় জাণ্ড বাবুর খুব একট! ০1515 আমল । আনন্দমোহন ঝ|বুর ছেলেকে 
01700 সাহেব অপমানিত “করেছিলেন। আস্ত ববুকে সে অপমানের প্রতিবিধানের. চেষ্টা 
করতে হল। লো জর 01141, সাহেরকে 25519681এর পদ ত্যাগ করতে হয়।. সুতরাং 
পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গ ম্িশ গেল । তখন [19০৪61০7) 13৩99707)9)য় চক্ষু ছুটল । আগুতোষ 
অতি ভয়ঙ্কর লোক, কারে মানেন না, একে.501০0 হতে তাড়াতে হবে। তখন 51 
4১165 0196 ছিলেন 70156601০01 78110 [78070000) 1 তেমন মাথাওয়ালা লোক 

বাংলায় আসেন নি-।. তিনি সমস্ত লেপ্টানেপ্ট গভর্পরদের 0172510 0)0)15157 ছিলেন। ধারা 
967915এর সভ্য ছিলেন, তাঘের ০০ চিঠি লিখে পাঠালেন কাকে ভোট দিতে হবে। খবরের 
কাগজে তা নিম্বে হাঙ্গাম। হল। 'আগুতোফ তার বিরুদ্ধে ৪৪190197 করালেন, কিন্ত কিছু হল 
ন)। সে বার আগতোর-5748 হুতে পারেন নাই। তাঁর জীবনে সেই একবার ৩1৩০৩ হতে 
পারেননি। তিনি ঃখিত হলেন, তার সুখের ভাব দেখে গুরুদান বাবু 19819 থেকে. নেমে 
এসে বেন হুঃখিত হবার কারণ নেই, এই রকম হয়ে থাকে, কখনও ফল হয়, কখনও হয় ন। 

আমি তখন তীকে:বল্লাম 31 £. 019 আসছে বছর চলে যাবেন, বুড়া বয়সে গুরুভার 

৮. 



১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩১শ বর্ষের 

বহন করতে পারযেন না। তারপর 5৩?86এর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে । যা! বল্লাম 
'তাই হুল, 01০ সাহেব পর. বৎমর দেশে চলে গেলেন । : আগুতোষ অপ্রতিঘন্দ্ী হলেন। 

ইউনিতাঙ্গিটাতে' তিনি-য। করেন তাই হয়। সাহেবের! অত্যন্ত 00984610: করেও বড় কিছু 

. ক্বয়ে উঠতে পারেন ন।। তারা যখন দেখলেন, কোন রকমে এর লঙ্গে এঁটে উঠা যায় না, তখন 
ভাবলেন আইন বদলিয়ে দেওয়া যাক। ম্থতরাং একট! 00101715510) বসাতে.হবে। তার 

পর 1,010 00120) 00001015910 বসালেন, আগুতোষকে 90171015510 "নেওয়া হল না। 

কিন্তু কথা হল, বাংলায় যখন 00177195101 আসবে, তখন তিনি 10010961 হবেন, বাংলার 

বাইরে হবেন না । সে ভাবে আশুতোষ বসলেন। তখন [017155151/কে ০008018119৬ করবার 

ধে কিছু চেষ্টা সব হয়েছিল। একমাত্র গুরুদাঁস বাবু 7065 ০? 015507 লিখেছিলেন, বাকী 
সমস্ত সভ্য ০71০181155 করবার পক্ষে ছিলেন, তাই হয়ে গেল। আশুতোষ ছুঃখিত হলেন। 
কিন্ত এমনি কর্ণক্ষেত্র, এমনি আবৃষ্টের বিড়ম্বন|, নৃতন আইন চালাবার ভার সম্পূর্ণরূপে 
আশুতোষের উপর পড়ল। ভিতরে কি হল জানি না, কিন্তু যে [.0:0 08%20) তাঁকে 

তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, আইন করলেন, 00101155107 করলেন, তা হতেই তিনি 

ইউনিভার্সিটার সর্বময় বর্ত। হলেন। তাঁর পর [.০: [1170কে চিঠি লিখলেন, এঁকেই 
ড৬1০৩-0198106110 কর। যতদিন [.0:0 [11700 ছিলেন, আশুতোষের 1০ 0:21706119:এর 

পদ অব্যাহত ছিল। 1,010 17910155এর সময় তাঁকে সরাবার চেষ্টা হয়েছিল। ছু তিন 
বসর কিছুই করে উঠতে পারেন নি, তার পর সরিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ধাঁধিকা রী, 
581051501) সাহেব, ডাক্তার নীলরতন সরকার ড£০-01)917০5110এর পদে প্রতিষ্টিত 

হলেন। কাজে গোলমাল হতে লাগল । 1,014 [২০182451877 দেখলেন, গোলমলে কাজ হবে 

নাঃ তিনি সমস্ত ভার আশুতোষের উপর স্তস্ত করলেন। তখন'থেকে আবার গেলযোগ আরম্ত 

হল, তিনি যে সকল প্রকাণ্ড ব্যাপার করেছিলেন, নিজে আট নয় বৎসর ৬?০5-01791)06110/এর 

পদে থেকে যে 9০75) তৈরী করেছিলেন, তা চালাবার ভার তাঁর উপর পড়ল। 
কিন্ত টাকা নেই, গোড়! থেকে টাক! দাও, টাকা দাও। যে টাঁ্কা'দেবে তার গঙ্গে 
ঝগড়। হবেই । [17019 30561770)61)€এর সঙ্গে ঝগড়া হল । [7319 (০%6170)016 হাল 

ছেড়ে দিলেন । সে ভার 7361891 30611700017 0র হাতে পড়ল । 28917691 30591170067 

গোড়াতেই দেউলে। আগুতোষও টাক! ছাড়বেন না, সেই ঝগড়া এসে পড়ল ০9 170০7এর 
ঘাড়ে। তিনিকি করেন? পরম্পর গালমন্দ হয়ে নিশ্পত্বি হয়ে গেল। আর এক জনকে ৬1০০- 

01১81০61191 করা হয়। কিন্তু তাকেও আশগুতোষের হাতে পড়তে হল, আশুতোষ ছাড়া 

কাজ করা যায় না। ও দিকে টাক! নাই, ৮9৭৪০৮এর কর্তা বল্পেন টাকা কোথায় পাঁব? 
আশুতোষ বল্লেন 0০%%. দিতে বাধ্য, দেবেন না কেন? এই করতে করতে তিনি ত্বর্গারোহণ 

করলেন । এখন [07151510র কি' অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে না। আগুতোষ অশ্বখ 

গাছের মত ছিলেন। সেগাছের আওতায় আর আর যত গাছ ছিল, সব শুকিয়ে গেছে। 



২য় বিশেষ ] কার্ধ্য-ব্বিরণ ১৫ 

৩ লাখ টাকার ৭৩০1 (48৩6 কি করে .এ টাকা পুরণ হবে? অনেকের সঙ্গে কথা 

কয়েছি, সকলে মাথায় হাত দিয়ে রসে. গড়েছেন। আঁগুতোষের 01015515109 ০91561 

আমি যতদুর জামি, বল্লাম। | 
দ্বিতীয় কথ--তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের সবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ অনেক 

দিন থেকে আ্বাগুতোষকে, এখানে নিয়ে আস্তে ছেষ্টা করেছে, তিনি কখনও আসেন নি। 
তাঁকে সহকারী নভাপতি করা হয়েছে, আমি তীহার বাড়ীতে গিয়েছি, এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে 
কথা হয়েছে । তিনি বলতেন, শাস্ত্রী মহাশয়, আমাকে কেন সহকারী সভাপতি করেছেন? 
আমার [07151515/ ছেড়ে আসবার যে! নেই, আপনি আছেন, আমাকে কি করতে 

হবে বলুন? আর আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন, আমাকে বাংলা 
বইএর একটা! [10191 করে দেবেন। আমি সময় সময় বই পেলে বলতাম, লম্াা লিষ্ট 

করে দিতাঁম। বাংলার প্রতি গোড়া থেকে তীর অনুরক্তি ছিল সন্দেহ নাই। সে অনুরক্তির 
পরিচয় তিনবার পেয়েছি। প্রথম ১৮৯১ সালে, তখন বঙ্কিম বাবু ছিলেন। চেষ্টা করলেন 
[01150510তে বাংলা ঢোকাতে হবে। ইংরেজী সংস্কৃত আছে, বাংল নেই কেন? তার 

জন্ত উদ্মোগ হুল, সভা হল। বাংলায় তখন এমন 61০£9017£ ছিলেন, ধার! দাত আর মুখ দিয়ে 

আ'চড়াতে লাগলেন। আমরা পারলাম না। তখন স্তর গুরুদাস ৬1০০-০1)17০61107 

ছিলেন, তিনি. যা বলেছিলেন সব ছাপা নেই। আমি সমস্ত শুনেছিল।ম। তিনি বলেছিলেন, 
এমন দিন আসবে, যে দিন সমস্ত পরীক্ষা 72170217০0, [. 4১১ 03, 4৮, বাংলায় দিতে পারা 

যাবে, এই বলে বাংলা ভাষার গুণ গান করলেন। সেবার 1:1709105 155:9001080191এ 

বাংলায় প্রবন্ধ লেখবার অনুমতি হল। তার জন্ত স্বতন্ত্র ০০:৮9০৪0০ দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার 
আমি উপস্থিত ছিল|ম না, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য'পরিষৎ বেশী করে বাংল! প্রচলন করতে চেষ্টা 

করেন ১৮৯৬।৯৭ সালে। আগুতোষকে এ বিষয়ে বেশী উদ্েগী করবার জন্ত, তিনিই 
1590196107. 10০৮০ করবেন, এইরূপ স্থির হয়। ১৮৯৪ সালে বন্ধিমচন্ত স্বর্গারোহণ করেন। 

ক্রমে ক্রমে আস্তে আঁন্তে [07159151তে 13. 4১. পধ্যন্ত বাংলা উঠল । যখন নূতন আইন 

মতে 0171511গর কার্য আরস্ত হল), তখন ঠিক হল 115601/, 10201161796155 এ পব 

ংলায় হবে। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহীষ্য করেছেন। এখন 11. 4৯ পর্যন্ত 
বাংলা হয়েছে । দেখাদেখি ঢাঁকা 001)1$51515তেও বাংলা হয়েছে । 

“আগুতোধ সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারেন নি, এ জন্থ 

মনে করবেন না সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁর অশ্রপ্!া ছিল, একে তিনি অবজ্ঞ! করতেন) তা 
তিনি করতেন না। তিনি যখন মায়ের নামে [75081 দিয়েছিলেন, তখন সেই কমিটিতে 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি থাকবে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, স্থুতরাং পরিষৎকে তার নিজের 

মনে করতেন। তিনি মাকে কি রকম ভক্তি করতেন, ত৷ জগৎবিদিত। তাঁকে বিলেতে 

পাঠাবার চেষ্টা করবার, সময় [,9:0 0015017 বলেছিলেন--8) 35 ০971)2170 9০৬ ০ 
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ঢ7818:10, আঁগ্ততোষ উত্তর দিয়েছিলেন---৬1০618/এর আমার যাকে ০০ দিবার 
ক্ষমত| নেই। 

“সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁর আস্তরিক শ্রদ্ধা ছিল | নিজেয় ফন্তার নামে--ষে কন্তার 
বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, ঝাগড়! বিবাঁদ হয়েছিল, সে কষ্ঠাঁ যখন মাঁরা যায় 
তখন তার নাঁমে “কমলা 7২690619110” স্থাপিত হল। মায়ের নামের ঘেডেলের কমিটিতে 

যেমন সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি নিয়েছিলেন, প্রিয়তম! কন্তার নমের -মেডেলের ক মিটিতেও 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে সাহিত্য-পরিষখকে কত 
অন্তরের সহিত ভালবাসতেন তা বলে শেষ করা যায় না। 

“যে উদ্দেশ্তে সাহিত্য-পরিষদের স্থা সে উদ্দেশ্ত তিনি চিরকাঁল মনে করে রেখেছিলেন। 

সুবিধা হলেই সাহাধ্য করতেন। অনেক সময় সাহিত্য-পরিষদের কথা গুনে কাজ করতেন 
সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সে কেবল কর্-ক্ষেত্রের সন্বন্ধ তা নয়, 
হৃদয়ের সন্বন্ধ । 

«আর একট। কথা বলি। না বল্পেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা । প্রচার ছিল, 

আমার সঙ্গে তার অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাট! পুরো সত্য নয়। প্রথমে তার সঙ্গে 

আমার খুব ভাব ছিল। তার একটা লক্ষণ--এই ছেলে পুলে তারও হয়েছে, আমারও হয়েছে, 
আমার ছেলেদের নামের শেষে "তোষ”, আর তার ছেলেদের নামের শেষে *গ্রসাদ”। এটা 

কি মনে করেন শুধু 2০০10০1%? তা নয়। আমাদের পরম্পরের প্রতি অন্ফুট অব্যক্ত অথচ 

গভীর গ্রীতি ছিল। তবু বলব তাঁর সঙ্গে অহিনকুলতা হয়েছে; এমন কোন কোন কাজ ছিল, 
তিনি বলেছেন ভাল হবে, আমি বলেছি, ক্ষতি হবে। ন্ুতরাং ঝগড়া এক আধটু হবেই। 
ধদি একজন ক্রমাগত তার বিরুদ্ধে যায়, তাকে সরিয়ে দেবেনই, তা না করলে কাজ করা যায় 
না। তাই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেই জন্ত তকে ৪17185 করি; তার কাজের ভিতর 

ঢুকে যদি সর্বদ। তাঁকে ০০92০5০ করতাম, তা'হলে তিনি অত কাজ কয়তে পারতেন না। 
তার পর আর একট| কথ|। তীর মৃত্যুর মাস খানেক আগে এসিয়াটিক সোসাইটা “কমলা 

[২০৪6151)10+ কমিটিতে প্রতিনিধি নির্ববচন কর! হবে | £51712170915 সাহেব বল্লেন, কমিটিতে 
এসিরাটিক সোসাইটার পক্ষে হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় থাকবেন । ' আঁগুতোষের 51197513 

যাঁর! ছিলেন, তীরা বল্লেন, “সে হবে না, হবেনা । স্তর আশুতোষ অত্যন্ত' বিরক্ত হবেন,” 

একথ| শুনে আমাদের 01091177217 স্তর রাজেন্দ্র বল্পেন। “এ সব কি কথা? তিনি ভার দিয়েছেন 
তোমরা করবে। আমর। যাকে মনোনীত করি তিনিই হুবেন। আশুতোষ বিরক্ত হবেন, সে কি 
কথ।?* আমি যখন ঢাঁকা থেকে ফিরে এল!ম, 96019091 -বঞ্জেন, ম্তর আগুতোষকে এই 

সমন্ত কথা বলেছিলাম । তিনি বলেছেন 170 ৮৩6০৫. 56150097০০1 799: 07505 1 

সুৃতর/ং কোথায় অহিনকুলত। ? 70110621 ক্ষেতে ঝগড়া হলে, যে প্রবল হয় সে হুর্বলকে 
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সরিয়ে দেয়, তা না হলে কাজ হয়না। হৃদয়ের. ভাব ছেলেদের নামে প্রকাশ, কমল 
[5806151)10এর প্রতিনিধি! নিক্কোগে প্রকাশ [ এ 

“আগুতোষের 'মৃতাতে বাংলাস্তদ্ব যেমন হুঃখিত, আমি তাঁর থেকে এক ৪ ছঃখিত 
হইনি। ২৬শে মে বাড়ীতে একটা! কাজকর্ম ছিল, যখন বেরিয়ে এলুম, একটি ছোকরা 
এসে বল্প, সতীশ বাবুর ক।ছে €51501:07০ এসেছে । তিনি বল্লেন আগুতোষ মুখাজ্জি 0691 
আমি অৰাক্ হয়ে, রইলাম, তেল মাখছিলাম, হাত মাথা থেকে উঠল না, যেমন ছিল তেমনি 
রইল। আগুতোধ._ যেমনটা গিয়েছেন, তেমনটা আর হবে না, আস্তে আস্তে গঙ্গাঙ্গান করতে 
গেলাম । চোখের জল সকলের পড়ছে, আমারও পড়ছে। 

"আগুতোয সম্বন্ধে নিজের 75750191 65:2119106 বল্প/ম | বক্তৃত| করবার ক্ষমত| নাই, 
01817 9০0 বল্লাম, আর কিছু বলব না, আমাকে মাঁপ করুন|” 

তারপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দ।নের পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রী্থারকানাথ মুখোপাধ্যায় | ্ীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

হমাহ্ইক্ষেল আঞ্ঞস্লষ্ন দ্ডেলল 

বাধিক স্মতি-উৎসব 
১৫ই আধাড় ১৩৩১, ২৯এ জুন ১৯২৪, রবিব!র, প্রাতঃকাল। 

এই দিন প্রাতে কবির বহুসংখ্যক ভক্ত এবং সাহিত্যিক লোঁয়ার সাকুণ্লীর রোড, গবর্মেষ্ট- 
সিমেটি তে কধির সমাধি পার্ষেসমবেত হুইয়! কবির পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন 
এবং বঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে শ্রন্ধা' ভক্তি নিবেদন করেন। বঙ্গীয্-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 

ডাঃ ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের. নেতৃত্বে প্রাতের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত 
বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেজ্সনাথ গুপ্ত, রায় শ্রীযুক্ত প্রদন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাছুর, 
শ্রীযুক্ত ললিতমোহদ ঘোষাল, ডাঃ শ্রীযুক্ত এচ্ ডব্লিউ বি মরেণো! এবং কবির দৌহিত্র ভীযুক্ত 
নিদ্ সাহেৰ বন্তৃত! ও প্রার্থনাদি করেন। এতঘ্যতীত শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয় একটি কবিতা 
পাঠ করেন এবং গ্ীযুক্ত সতীজ্রসেবক নন্দী মহাশয় শ্রীযুক্ত স্বর্লিত! দেবী মহাশয়া-রচিত একটি 
কবিত৷ পাঠ করেন রর 



তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন 
১৫ই আাট ১৩৩১, ২৯এ জুন ১৯২৪, রবিবার । 

ীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল-__সভ।পতি 

এঁ দিন অপরাছু ৬।*টার সময় সাহিত্য-পরিষদ্-মনদিরে ম।ইকেল মধুহ্ছান দত্ত মহাশয়ের 
বাঁধিক স্থতি-উৎসব সম্পর্কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। নির্ধারিত 
সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় সর্ববসপ্তিক্রমে 
ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এম্সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে 
নিষ্নলিখিতভাবে কার্য্যারম্ত হয়। 

১। শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্ভারত্ব মহাঁশয়দ্বর তাহাদের 

রচিত কবিতা পাঠ করিলেন। 

২। শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ বসাক মহাশয় “মেঘনাদ বধ কাব্য” হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি 

করিলেন। ৪ 

ও। শ্রীযুক্ত বিম|নবিহারী মুমদার ভাগবত-রত্ব এম্ এ মহাশয় “মধুস্ছদনের স্বাদে শিকতা” 
নামে এক গ্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

এই সময় শ্রীদুজ বিপিনচন্দ্র পাঁল মহ1শয় আসিলেন এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাঁল 
চৌধুরী মহাশয় তাহাকে সভাপতির আমন ছাড়িয়া দিলেন। 

৪। মহামহোপাধযায় শ্রীযুক্ত পদ্মনীথ ভট্টাচারধ্য বিগ্কাবিনৌদ এম্ এ মহাঁশয় বলিলেন থে, 
মধুহদনের গ্রধান উদ্দে্ত ছিল, বঙ্গভাঁষাকে সমৃদ্ধ করা । এই উদ্দেশ্তে তিনি তীহা'র কাব্য ও 
কবিতায় ইংরেজী ও ইউরোপের ভাষ। ও সাহিত্যের বহু ভাব প্রদ্দান করিয়াছেন। 

৫। শ্রীযুক্ত ডাঃএচ ডর্িও বি মরেণে! এম্ এ, পিএচ, ডি মহীশয়. ইংরেজী ভাষায় 
বজিলেন যে, মাইকেল মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। খষ্ধর্ম গ্রহণ করিয়৷ তিনি পর পর ছইটা 

ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি এত উচ্চশিক্ষিত ছিলেন যে, তীহার পক্ষে সামাজিক 

রীতি-নীতির বন্ধন অনাব্ঠক ছিল। এই হিসাবে তাঁহাকে সামাজিক বন্বনমুক্ত হিন্দু সাধুগণের 
সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। মাইকেল বাঙ্গালার মিপ্টন ছিলেন এবং তাহার দৃষ্টাস্ত 
সবার! দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে কত বড় মনীষীর উদ্ভব হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে মাইকেলই 
প্রথম ইউরোগীয় মহিলা বিবাহ করিবার ছৃঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়া যান। এখনকার 
বঙ্সসাজে ইহা সাহসের পরিচয় নহে। দ্বিতীয়বারও তিনি অন্ত একটি আংগ্ো ইঙ্যান 

মহিলাকে বিবাহ করেন--এই দ্বিতীয়! স্ত্রী তাহার প্রতি কত অন্ধুরক্তা ছিলেন-_তাঁহ! সকলেই 
জানিত। কবির শেষ জীবনের ছঃখ দারিদ্রের মধ্যেও--সেই সাঁধবী স্ত্রী কত আগ্রহের সহিত 
স্বামীর সেবা করিতেন। প্রিয়তম গ্বামীর মৃত্যুর কয় ঘণ্টা মাত্র পরেই এই সতীর পরলোক" 



৩য় বিশেষ ] কার্ধ্য-বিবরণ ১৯ 

প্রাপ্তি হয়। এই অসামান্ত! পতিগতপ্রাণ! সাধবী স্ত্রী, বক্তার স্তায় আংঙ্লো-ইত্ডিয়ানকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। ছুঃখের বিষয়, এতদিন তাহার সমাধিস্থান কোথায় ছিল, তাহা কাহারও গোচর ছিল 

না। সম্প্রতি তাহ।দের চেষ্টায় সে স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং কবির পার্থেই তিনি শায়িত 
আছেন। বর্তমান বৎসরেই সে স্থান সংস্কৃত হইয়াছে ও তছপরি প্রন্তরফলক স্থাপিত 

হইয়াছে । 
তৎপরে বক্তা, কবির দৌহিত্র- শ্রীমতী হেনরিয়েট। শশ্ষিষ্ঠার পুক্র শ্রীযুক্ত বি, এস্, নিদ্ 

(1. ট. 5. 755.) সাহেবকে সমবেত সভ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়। দিলেন । 

সভাপতি মহাশয় কবির চিত্র হইতে. মাল্য গ্রহণ করিয়! শ্রীযুক্ত নিদ্ সাহেবের 

গণদেশে অর্পণ করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নিদ্ 
সাহেব বঙগিলেন যে, তিনি দেশপুজ্য বাঙ্গালী মাতামহের গৌরবে আজ গৌরবাস্বিত; কিন্ত 
দুর্ত|গ্যবশতঃ তিনি মাতৃম্নেহলাভে বঞ্চিত-_যেহেতু, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই-_তাহার 
মাত! হ্নরিয়েটা শব্িষ্ঠা দেবীর পরলোকপ্রাপ্তি হয় । এই বলিয়া তিনি তাহার বাল্যজীবনের 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেন। , 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিগ্তাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, যদিও ভাষার দ্বারা মানুষের 

ভাবের অভিব্যক্তি হয়--তথাপি সময়ে সময়ে ভাষ। চিন্তার ধারাকেও নিয়ন্ত্রিত করে। 
মধুহ্দনের ক্ষমতাশালী লেখনী বাঙ্গালীর জাতীম্নতাকে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা, চেতনা ও 
সাহস দান করিয়াছে । এতহছাতীত তিনি "ব্রজাঙ্গনা কাব্যের” স্তাঁয় সুমধুর কাব্য লিখিয়| 

দেখাইয়! গিয়।ছেন যে, তিনি কোমলকাঁন্ত পদও রচনা করিতে পারিতেন। 
শ্রীযুক্ত রায় যতীম্মোহন সিংহ বি এ বাহাহুর বলিলেন যে, যদিও মাইকেল 

ঝ|হাতঃ বিদেশী আচরণে ও চালচলনে অভ্যন্ত ছিলেন, তাপ তাহার অন্তঃকরণ সর্বদাই দেশীয় 

ভাবে ভরপূর ছিল এবং বাঙ্গালার রীতি নীতি, পুজা অনুষ্ঠান প্রভৃতির স্বতি সর্বদাই 
তাহায় হৃদয়ে ভাসমান থাকিত। প্যারী সহরে অবস্থানকালে তিনি *কোজাগরী লক্ষীপুণিমা” 
বিষয়ে কবিত৷ লিখিয়াছিলেন। 

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবির দেশ-গ্রীতির বিষয় কিছু বলিলেন। 

রীযু্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, মাইকেল দেখাইয়া 
গিয়ছেন যে, প্রতীচ্য জগতের . সেকৃসপীয়র, ডান্টে টা স্তায় বঙ্গদেশে উচ্চশ্রেণীর কবিও 

জন্মগ্রহণ করিতে পারে। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় কবির নান! গুণের আলোচন! করিলেন। 

_ তৎপরে, হিন্দুস্কল মাইকেল মধুস্থদন স্বতি-দমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচজ্জ রায় 
মহাশয় স্থৃতি-সমিতির পক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য চাহিয়া যে প্র লিখিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় 
তাহা পাঠ করিলেন। পত্রধানির বিষয়ে ধথ! কর্তব্য ব্যবস্থা! করিবার জঙ্তক পরিষদের সম্পাদক 

মহাশয়ের উপর ভার অপিত হইল। 



২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের...  [৩১শবর্ষের 
অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্র পাল মহাশয় বলিলেন যে, গবর্মেন্ট সিমেটি তে 

মাইকেল মধুহ্ুদনের সম[ধির চতুর্দিকে যে লৌহ-বেষ্টনী আছে, তাহা বাড়াইয়া মাইকেলের 
পল্জীর সমাধিস্থানটিকেও ঘিরিয়| দিবার ব্যবস্থা কর! উচিত। স্থির হইল, এই বিষয়ে 
যথাকর্তব্য করিবার জন্ত পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। 

তৎপরে তিনি বলিলেন যে, মাইকেলের জীবদ্বশায় তাহাকে দেখিবার তাঁহার সুযোগ 
হয় নাই। মাইকেলের সময়ে এবং হয়ত তাহার কিছু দিন পূর্বেও আজকালকার মত 
বঙ্গভাষার এত শবসম্পদ্ ছিল না। বঙ্গদেশ তখন বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নব নব ভাবস্তার 

ব্যক্ত করিবার ও ভাষাকে সুগঠিত করিবার' শক্তি তাহার কত অগ্রচুর। মাইকেলের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার এই দৈন্ত ুচিয়াছিল। মাইকেল আর একটি কাজ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মনে এই শক্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি 
সেই মকল জাতির সমতুলা যে সকল জাতির মধ্যে সেক্সপীয়র ও মিপ্টন প্রভৃতির আবির্ভ!ব 
হইয়াছে। এই কথ! ঠিক যে, মাইকেলের পূর্বেও বাঙ্গালীর অতুলনীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য 
ছিল-_কিন্তু তাহা লোকলোচনের অগোচর ছিল। বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালী অক্ষয়চন্্ 

সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র মহাশয়দ্য়ের সম্পাদিত প্প্রাচীন কবিভা'সংগ্রহে” তাহায় 
প্রথম পরিচয় পায়। ঈশ্বর পতও বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাবরাজ্যে মাইকেলের স্তায় চেতনা ও 
দেশগ্রীতির উন্মেষ করিতে পারেন নাই। মাইকেলের দেশাখ্মবোধ সুগভীর ছিল। কিন্ত 
এই দেশাত্মবোধ তাহাকে বিদেশী বিদ্তা ও সভাতার অনুশীলন বর্জন করিতে শিক্ষা দেয় 
নাই। তিনি প্রতীচোর অনুকরণ করেন_তিনি পশ্চিমা শিক্ষা দীক্ষ সভ্যতা হজম করিয়া- 
ছিলেন। অশ্বমেধের ঘে।টকের ন্তায় তিনি তাহার মনকে যথেচ্ছ ভ্রমণের শ্বাধীনতা দিয়া- 
ছিলেন_-কোথাও তাহাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাহার মানমিক শক্তি দিখ্বিজয়ী হইয়া 
দেশে ফিরিয়।৷ আসিল--এবং মাতৃভাষাকে অপূর্ব সম্পদ্শালিনী করিল। মাইকেল ইচ্ছা 
করিতেন না যে, তাহার দেশবাশী কৃপমণ্ক হুইয়। বসিয়া, থাকে ।-যেহেতু এই ছন্যই মধ্যযুগে 
বঙ্গদেশের অত ছুর্দপা ও অধঃপতন হ্ইয়াছিল। অন্য জাতির নিকট এ বিস্তা ও 'সন্যত। 
শিক্ষ। করিবার অধিকার ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিরও আছে। যদি ব্দদেশ ভারতের 

অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা! ভারতমাতাকে বেদী কিছু দিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহার 

কারণ, সে বিদেশ হইতে অনেক জিনিষ আনিতে পারিয়াছিল বলিয়!। মাইকেল তাহার 
জীবনে এবং তাহার লেখায় এই কথাই_-এই মহৎ শিক্ষাই দিয়! গিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত পর্ডিত রসিকমোহন চিসিনিরিন কর্তৃক. রি মহাশয়কে ধন্তবাঁদ 
দানের পর সভ। ভঙ্গ হয়। | 

প্রীদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় |  ীহীরেজ্্নাখ দত 
মহকারী সম্পাদক। ' সতাপতি। 



চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন 
ওর! শ্রাবণ ১৩৩১, ১৯এ জুলাই ১৯২৪, শনিবার, অপরাহ্ ৬।০টা। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই-_সভাপতি 

আলোচ্য-বিষয়-_-সভাপতির অভিভাষণ-_“হিন্দু ও _বৌদ্ধে তফাৎ* নামক প্রবন্ধ-পাঠ । 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী এম এ, 
সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ঠাহাক্স অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই 
অভিভাষণে তিনি “হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ” বিষয়ে আলোচনা করিলেন ।* 

প্রবন্ধ পাঠের পর রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্ত্র বাহাছ্থর সিআই ই, আই এস ও, এম্ বি. 
এফ সি এস্ রসায়ন[চাধ্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়! ঘলিলেন, “আমর! আজ 

অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। বাঙ্গালায় তাঁহার মত জ্ঞানবান আর কেহ নাই। তিনি 
সাহিত্য-পরিষদ্দের সভাপতিরাপে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়/ছেন। শ্রোতা ও সাহিত্য- 
পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্যবাদ জ/নাইতেছি। তৎপরে সভ। ভঙ্গ হয়। 

স্রী্থারকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
সহকারী সম্পাদক । মভাপতি। 

ত্রিংশ ঘারিক অধিবেশন 
8ঠ শ্রাধণ ১৩৩১, ২*এ জুলাই ১৯২৪, রবিবার, অপরাহু ৫1+ট1. 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই-_সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়-_- 

১ গত অধিবেশনগুলির কারধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। ত্রিংশ বাধিক কা্ধ্য-বিবরণ পাঠ, 
৩। একজিংশ বাধিক আহুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৪1 সহায়ক ও সাধারগ-সদস্য 
নির্বাচন, ৫. একবিংশ বর্ষের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিত্বি সভ্য-নির্ববাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, 

*৩১শ ভাঁগ ২র সংখ্যা লাহিত্া-পনিবৎ-পজিকায় এই প্র এবাশিত হইয়াছে । 

১৪ 
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৬। একক্রিংশ বর্ষের জন্ত পরিষদের কর্্াধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির 

প্রস্তাব, ৭। শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদে 

নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাব, ৮। পুথি ও পুস্তকোপ- 

হারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জঞপন, ৯। চিত্র-প্রতিষ্ঠা-_-(ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়-প্রদত্ত পরিষদের ভূতপুর্ধ্ব সভাপতি ৬সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্ মহাশয়ের 

তৈলচিত্র, (৭) শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহা শয়-গ্রদত্ত ৬ছিজেন্্লাল রয় এম এ, বি এল 
মহাশয়ের তৈলচিত্র, (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ম্বতি-ভাগারের অর্থে প্রস্তুত ৬রায় সাহেব 

বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র- এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত যোগেক্সনাথ বিশ্বাস মহাশয়প্রদতত 
৬প্রাণকৃঞ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্র, এবং ১০ । বিবিধ । 

পরিষদের সভাপতি মহামহো'পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলেন। 

১। সর্বসম্মতিক্রমে বিগন্ত অধিবেশনগুলির কাঁ্ধ/-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
২। সম্পাদক ভীযুক্ত অমূল্যচরণ বিভাত্ষগ মহাশয় ত্রিংশ বাঁধিক তিন পাঠ 

করিলেন। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ বাহাদুর বলিলেন, “বিগত বর্ধে পরিষৎ কি কি কাধ্য করিয়াছেন, 
তাহা আমর! শুনিলাম। অবগ্ত, এই কার্য্য-বিবরণে কর্মচ/রিগণের ৫কবঙ স্মুখ্যাতিই কর! 
হয নাই, তাহারা যে সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার কথাও যথাস্থানে 

উল্লেখ কর! হইয়াছে । পরিষৎ একটি প্রকাও প্রতিষ্ঠান । ইহার উদ্দেঠ এক দিনেই "সিদ্ধ 
হইতে পারে না। তবে বিগত বর্ষে আমর!| যে উদ্দেশ্যের পথে কতকট!| অগ্রসর হইয়াছি, 

ভাহা৷ বলিতে পাঁর! যাঁয়। কার্ধ-বিবরণের মধ্যে আপনার। পরিষদের দেনার পরিমাণ জানিতে 

পারিলেন। সদস্যগণের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে চদা পাওয়া গেপে ইহা অনায়াসেই 

পরিশোধ হইতে পারে। “রমেশ-ভবনের” কার্য অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইবে । আমরা শুনিলাম 
যে, ইহার জন্ত প্রায় ১২৯০২ টাঁকা দেন৷ রহিম়্াছে। আশ! করি, সত্বরেই ইহা! শোধ 
হইবার মত টাক! পাওয়। যাইবে” এই বলিয়৷ তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, বর্তমান ত্রিংশ 
বাধিক কার্ধ্য-বিবরণ গৃহীত হউক । রায় ভীযুক্ষ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি এল্ 
বাহাছুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। . 

অতঃপর প্রীযুক্ত জ্যোতিষচক্্রী ঘোষ মহাশয় বলিলেন, “পরিষদের আধিক অবনতি, 
কার্ধ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা, পুস্তকালয়ের বর্তমান অবস্থ|, এবং গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশের অনিয়ম ্ 

ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ইহার উন্নতির উপায় নিষ্ধীরণ জন্ত পরিধর্দের ২১ জন সভ্য এক 

বিশেষ অধিবেশন অহ্বানের প্রার্থনা করিয়াছেন । আ্যকার সভীয় উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা 
স্তবপর নহে বলিয়া আমি প্রস্তাব করি যে, কার্ধ্-তাঁলিকার অন্তর্গত ২৩ ও ৬ সংখ্যক বিষয় 

অর্থাৎ ত্রিংশ বাধিক কার্য্য-বিবরণ, একবিংশ বার্ষিক আনুমানিক আফ্ম-ব্যন়-বিবরণ ও একভ্রিংশ 
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বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ধাধ্যক্ষ নির্বাচন স্থগিত থাকুক |” এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু 
রশ্থাগ।রের র্যাকের জন্ত ১০০২ টাঁকা দনি করিবেন জানাইলেন। 

শ্রীযুক্ত স্ুধীরলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞন রায় বিদ্ব্বল্লভ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজা- 
প্রসন্ন সেন ও শ্রীযুক্ত ডাঃ স্ুুরেন্ত্রনাথ দেন এম এ, পিএচ, ডি মহাঁশয়গণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাধুর 
প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক জ্ঞানেঙ্সনাথ ঘোঁষ বি এ মহাশয় আয়-্যয়-বিবরণের প্রণালী 
সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্বি জানাইয়া বলিলেন যে, &ঁ হিসাব সংশোধিত না হইলে এই কাধ্য- 
বিবরণ গ্রহণ করা যায় ন!। শ্রীহেমচন্দ্র' ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্র বাবুই এই 
প্রণালী প্রবর্তন করিয়! গিয়াছেন, এই বলিয়৷ তিনি শ্রীযুক্ত জঞ|ন বাবুর স্বাক্ষরিত ৫ বৎসর পূর্বের 
নথি উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় হিসাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুধীর বাবুর মুদ্রি্ 

প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন। ৃ 
শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, এত্রিংশ বাধিক কারধয-বিবরণ, আয়*ব্য়- 

বিবরণ ও কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত করিয়া কোনও উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবে না। 
ইহাতে কাধ্য-সম্পাদনে বিলদ্ঘ করিয়া পরিষদের অনর্থক ক্ষতি করা হইবে মাত্র। বাধিক 
অধিবেশনই কর্ধাধ্যক্ষগ্ণের কার্য্যের দে!ষগুণ ও পরিষদের অবস্থা বিষয়ে বিচার করিবার উপযুক্ত 
কাল। ইহার জন্ত স্বতন্ত্র অধিবেশন আহ্বানের কি প্রয়োজন? যদি আপনার! দেখেন যে, 
পুরাতন কর্মাধ্যক্ষের! কার্যে শিথিলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তবে আপনারা! এই অধিবেশনেই 
তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া নৃতন কর্্াধ্যক্ষ নিয়োগ করুন। ইহার জন্য অধিবেশন স্থগিত 
রাখিয়া কোনই লাভ নাই, বরং বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । সুতরাং আমি সংশোধিত 
প্রস্তাব করি যে, বার্ষিক কাধ্য-বিবরণ, আঁয়-ব্যয়-বিবরণ এবং কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব 
অন্যকার সভাতেই আলোচিত হউক ।” শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্গলাল সিংহ সরম্বতী ও শ্রীযুক্ত 
প্রয্ল্নকুমার সরকার বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

পরে সভাপতি মহাঁশয়' এই উভয় প্রস্তাব সন্ধে উপস্থিত সদস্তগণের ভোট গ্রহণ করিলে 
শীযুক্ত জ্যোভিষচন্জ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ এবং জীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 
প্রস্তাবের পক্ষে ৫৯ ভোট হওয়ায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। 

এই সময় শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আয়-ব্যয় সন্ধে একটি দীর্ঘ ছাপান 
আপত্তি পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় তাহার কতিপয় 
আপতির উত্তর প্রদান করেন। 

সম্পাক শ্রীযুক্ত অসৃল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানেল্সনাথ ঘোষ মঙ্ঠাশয়ঘয়ের আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়া বলেন যে, কলিকাতা! প্রদর্শনী 

হইতে পরিষৎ কোন টাকা পায় নাই। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্জ বাবু বলিলেন, তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না । - অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত নিবারপচন্র রায় এম্ এ মহাশয় এই কথার বিশেষভাবে 
প্রতিবাদ করিলেন । 
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তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচজ্ ঘোষ মহাশয়, 
ভ্ীযুক্ত জনেন্ত্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত স্ধীরলাল বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয়ঘয়ের উখ্াাপিত আরও 

কয়েকটা আপত্তির উত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আর কিছু কাহারও জানিবার আছে 
কিনা। আর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইল না। এই প্রনঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু ১৩৩১ 
সালের আনুমানিক আয়-ব্যয় ভাঁলিকা মুলতুবি রাখা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর প্রস্তাবের 

বিরুদ্ধে দেখান যে, এই আয়-ব্যয় তালিকা! প্রস্ততের সভাঁয় উপস্থিত থাকিয়া! শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ 
বাবু এ তালিকা! মঞ্চুর করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সময় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিঘ্দবল্পত 
মহাশয় সভাপতি মহাশয় ও সদন্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পরিষৎ ত্যাগ করিয়। 

চলিয়৷ যান। : 
তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্গ বাহাদুর ত্রিংশ বাধিক কাধ্য-বিবরণ গ্রহণ করিবার জন্ত 

প্রন্ত'ব উপস্থিত করিলে ইহার বিপক্ষে ৪ জন এবং সপক্ষে ৫৪ জন সদন্ত ভোট প্রদান করায় 

ত্রিংশ বাধিক কার্ধ্য-বিবরণ গৃহীত হইল। 
৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-বায়- 

বিবরণ বিজ্ঞপন করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে, 
ভীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়ের, সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত আনুমানিকআয়ব্যয- 
বিবরণ গৃহীত হইল। 

শ্রীযুক্ত স্ুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গ্রহণের পুর্বে 
প্রত্যেক সদহ্তের নিকট উহা! পাঠাইবার প্রস্ত/ব করিলে শ্রীযুক্ত রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত 
রায়্ কুঞ্জলাল সিংহ সরম্বতী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।' প্রীযুক্ত খগেক্জ্রনাথ মিত্র এম্ এ 
মচাশয় বলেন যে, সাধারণ সভায় সরাসরি ভাবে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া কার্য্যনির্ব(হক- 

সমিতির মধ্য দিয়া গ্রহণ করাই নিয়ম। এই বিষয়ে কিছু আলে|চনার পর সভাপতি মহাশয় 
বলেন যে, তিনি নিজেই এ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্াহক-নমিতিতে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেম। 

৪.। শীযুক্ত হেমচত্া ঘোষ মহাশয়, যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত সাধারণ-সদস্ডগণের নাম 
পাঠ করিলে, সর্বসম্মতিক্রমে ইহারা পরিষদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন। পরিশিষ্ট 
সাধারপ-সদক্ততালিকা দরষ্টব্য। পরে সম্পাদক জীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ: মহাশয় নিয়লিখিত 
ব্যক্তি্রণকে সহায়ক-সদন্তরূপে প্রস্তাব করিলে এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্জ দত্ত মহাশয় তাহ! সমর্থন 
করিলে সর্বসম্মতিক্রমে ইহার! সহায়ক-সদশ্যরূপে পুননির্বাচিত হইলেন। 

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিস্তাভৃষণ। (২) শ্রীযুক্ত বিধুশেধর শাস্ত্রী । . 
(৩) ৮» ম্বামীশুদ্বাননদ ব্রঙ্ষচারী। (৪) ,, পৰিভ্রকুমার গঙ্ষোপাধ্যায়। 

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা 
অনুলাযে নিয়েক্ত ২০ জন সদন্ত আমামী বর্ষের জন্য ০০০৪০ সত্য নির্বাচিত 

£হইয়াছেন-- 
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*১। শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ 

*২। ১, হীরেন্রনাথ দত্ত এম.এ, বি এল, এটি - 

*৩।  » রায় চুণীলাল বন্ধ বাহাদুর সিআই ই, আই এম্ ও, এম্ বি, এফ.সি এস্ 
*৪। »। রায় যতীন্ত্নাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ 
৯৫। ডাঃ নরেল্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্। পিএচ ডি 

৬। » ডাঃন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিটু 
*৭| /, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
৮।  % খগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটণি 

৯। » মুশালকাত্তি ঘোষ 

১০। ০» জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ 

১১।  » বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ 

১২।  » রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ 

১৩। ১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 

১৪। », ডাঃ আব,ল গফুর সিদ্দিকী 

১৫।  » মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্ এ, এল, এম্ এস্ 

১৬ ১ অমৃতলাল বঙ্গ নাট্যকলানুধাকর 

১৭। ৯ হেমচন্ত্র দাশ গুণ এম্ এ, এফ.জি এস্ 
%১৮| ১, কিরণচন্ত্র দত 

১৯ | ১, মন্মথমোহন বন এম্ এ 

২৭।  » ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পিএচ ডি 

নিম্নে।ক্ত ছয় জন ০০০০ হইতে কার্যনির্বাহক-সমিতিতে প্রতিনিধি-সভ্য 
নির্বাচিত হইয়াছেন 

(১) ' শ্রীযুক্ত আগ্তোব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

(২) » ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্ 
(৩) ॥ মহ্জেচজ রাস তব্বনিধি 

(৪) রে সুরেক্নাথ বন্দোপাধ্যায় 

(৫) » নুর্তোচজ্ রায় চৌধুরী 

(৬) » ললিতমোহ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
৬ ১; ককাধানির্কাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে নির়লিখিত ব্যক্কিগণ যথারীতি, প্রস্তাব ও 

মর্থনের পর আগামী বর্ষের কর্থাধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হইলেন। 
সভ্ভাঞ্পত্তি-্রীঘুক হীরে্নাথ দত্ত এম এ বি এন্। এটি. 

প্রড়ারক--মহায্হোপাঁধ্যয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাহী এম্ এ, সি আই ই 



৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

-হুষ্ষফান্ল্লী ভ্ভাঙ্পন্তি-- 
(১) 

(২) 

(৩) 

(৪) 

(৫) 
(৬) 

(৭) 

(৮) 

মহাঁমহোপাধ্যায় জীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, দি আই ই 
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহাণব , 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাছুর রসায়নাচার্ধ্য, সি আই ই, আই এস্ ও, 
্ এম্ বি, এফ. সি এস 

যুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ 
মহারাজ শ্রীযুক্ত স্তর মণীন্্রচ্ত্র নন্দী বাহাছুর কে সিআই ই, 
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর বিজয়টাদ মহাঁতাপ বাহাঁছর প্রি সি এস্ আই, 

কে সি এস আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, ৰি এল্ 
শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (ডিন), এফ আর এস ই 

প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিঞ্র এম্ এ 
সমর্থক- শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র দত্ত" 

শ্স্পাদুহ্ক- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ 

প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী 
সমর্থক-_রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধা!য় বাহার এম্ এ, বি এল্ 

-হ্ুক্ষান্লী সস্পাদক্ক-__ 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত 

॥ হেমচন্দ্র ঘোষ 
» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
১ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি 
» ক্ষিতীশচন্ত্ চক্রবর্তী এম্ এ বি এল্ 
» তারাপ্রসম্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ 

_. প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত নিবারণচন্তা রায় এম্ এ 
সমর্থক-_ভীযুক্ত অমৃতক্কষ মল্লিক বি এল্ 

ক্ফোস্মাঞ্যন্ক- যুক্ত প্রফুনাথ ঠাকুর 
্রস্তাবক--শীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাছুর 

গপ্িিক্চাঞ্জান্তক- প্রযুক্ত ডাঃ নরেজ্নাথ লাহা মাদক ত্নস 
্রস্তাবক-্ীযুক্ত প্রযুরচন্জ সরকার বি এল 
সমর্থক ভ্রীযুক কিরণচন্রা দত 

ভিঞস্পাললাগ্রযন্-_জীতুক মনোমোহন গল্োপাধ্যায় বি ই 
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্রস্তাবক-_রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্সি 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত গণপতি সরর্কার বিদ্যারত্ 

ছাক্জী গ্র্যন্তক-শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বস্থ এম এ 
গ্রস্তাবক-_রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাছ্ছর সি আই ই, রর এস্ ও, রি 
সমর্থক--গ্রীযুক্ত বিমলকাস্তি ঘোষ এম্ এ, বি এল. 

এনা ঞ্যন্জক--জরীযুক্ত যতীল্ত্রনাথ দত্ত 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত রায় কপানাথ দত্ত বাহাছ্র 
সমর্থক-- শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি 

আস্ম-্যস্স-প্পন্লীন্ষক্ক-_ 
| ভ্ীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ 

প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বন্থু এম. এ 
সমর্থক -_শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রন্দ্র ঘোষ 

৭1 গ্রস্তাবকর্ত। উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত সুবীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কে 
সম্পাদক-পদ্দে নিয়োগ করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল 
না। এই প্রসঙে শ্রীযুক্ত সধীর বাবুউ্ত পদে নির্বাচিত হওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি প্রত্যাহার 
করেন। 

এই সময় শ্রীযুক্ত সম্পার্দক মহাশয় জানাইলেন( যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় 
যতীক্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বন্থ বাহাছুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভ্ষণ, শ্রীযুক্ত 
ডাঃ নরেন্রনাথ লাহা, প্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, গ্ীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন 
সু পূর্বোক্ত কাঁ্য-নির্বাহক-বমিতির এই মাটজন সভ্য কর্াধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন।. 
রে তাহাদের স্থলে কার্্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থীদের পরবর্তী সংখ্যা হইতে, প্রাপ্ত 
ভোটের সংখ্যন্ুসারে, নিয়লিখিত ৮ জন কাধ্যনির্ববাহক-সমিতির দভ্য হইলেন 

২১।' ভ্রীযুক্ত ডাঃ একেভ্রানাথ দাস ঘোষ এম. ডি, এম, এসসি 
২২। » বসস্তরহ্থীন রায় বিঘললভ 

২৩। » বসন্তকুমীর চট্টোপাধ্যায় এম এ 

২৪। », রায় কুঙ্জলাল সিংহ সরন্বতী 
৫1. :* রায় যতীল্রমৌহন সিংহ বাহাছর বি এল. 
২ | » বৈদ্যমহোপাধ্যায় গিরিজা প্রসন্ন সেন কাব্যতীর্থ 
২৭। . % হে্ষচন্ত্র সরকার এম্ এ 

২৮। ...৮» নিরারপচন্ত্র রায় এম্ এ 



২৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

৮।॥ পরিশিষ্টে লিখিত পুথি ও পুস্তক রদর্াস্ত উপহারদাডগণকে ক্কৃতজতা জ্ঞাপন 
করা হইল। 

৯। সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত চিত্রসকল প্রতিষ্ঠী করিলেন ।--. 

(ক) পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি ৬মারধাচরণ মিত্র মহাশয়ের তৈলচিত্র। 
এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত যতীল্তচন্জ বন্যোপাধ্য।য় মচাঁশয় প্রদান করিয়াছেন। 

(খ) ৮ঘিজেল্রলাল রায় মহাশয়ের তৈলচিন্। চির -_ীয্ত অটিলসবর 
মুখোপাধ্যায় । | 

(গ) ভ্ৃতপূ্্ব “ব্গবাসী” পার রা সাহ্যে ৯বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের 
তৈলচিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বতি-ভাগারের অর্থে এই চিত্রধানি প্রস্তুত হইয়াছে । ৬গর- 
দাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদান চট্টপা যার মহশিয়গরতিবধ এই 
ভাগারে ৫*-. দান. করিয়। থাকেন। 

(ঘ) ৬গ্রাণরু্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের তৈলচিত্। গ্রদাতা-্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ 
বিশ্বাস। খড়দহের ৮প্রাণকৃষণ বিশ্বাস মহাঁশয় ১৯শ শতা্ধীর ১ম ভাঁগে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি 
ও কায়-সমাজে মানগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বন গ্রন্থ ছাপাইইী প্রকাশ করিয়াছিলেন 
পুরীতে জগন্নাথ দেব রত্ববেদীর উপর যেরূপ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ তিনি একলক্ষ 
শালগ্রাম শিলার দ্বারা ররবেদী প্রস্তুত করিবার স্বল্প করিয়াছিলেন। | 

উৎপরে যুক্ত হীরেক্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তাধাদ দিশা বলিলেন, “৫ 
বৎসর নিয়মের বলে আজ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের স্ভাপতি-পণে প্রতিটি করিতে 
পারা গেল না। পরিষদের সভাপতির আসন তীহারই প্রাপ্য-_বাদেশে ' তাহার স্থান পুরণ 
করিতে পারেন, এমন লোক নাই বলিলে অততযুক্তি হয় না? আমরা আশা রি, আগামী বর্ষে 
আমরা আবার তীহাকে তাহার যোগ্য আসনে বসাইতে পাঁরিধ।” কাহাকে পাইলাম না 
বলিয়াই তাহার রিক্ত আসনে র্শোধকরপে আপনাদের চি ীমাকেই | সঃ ৯2, 7.1 
হইতেছে ন টি . রনী টিবি 

: শ্ীদারকানাথ মুখোপাধ্যায়. . ...« জীতযকুমমার গুহ 
ৃ জী 

লহকারী ্পাদক। . .. . : এ:সভাপতি। 

ভদ্রকালী। হুগলী) জীযুত কষছে: দত্ত). ইমরান জো, গনী) 
ভীযুক্ত হরেজনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম জার এদ্ (লও), ৯২ খেলাত ঘোষ লেন) 



৩০শ বাধিক] কার্্য-বিবরণ ২৯ 

্ীযুক্ত রাঁমচন্্র শেঠ বি এল্, উকীল, ১৫৩ বলরাম দে স্বাট। প্রঃ_ শ্রীযুক্ত হেমচন্জর ঘোষ, 
সমঃ__এ, সদঃ-_ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সরকার, শুকজোড়া, পোঃ গেলিয়া, বীকুড়।। প্রঃ-- 
শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মক্কুমদার এম্ এ, সমঃ-_-&, সদঃ- শ্রীযুক্ত পাচকড়ি সরকার এম্ এ, বি এল্, 

৮ সাকুলীর রোড, হাঁওড়া। প্রঃ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ__এঁ, সদঃ- শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র 
ঘোষ বি এল, উকীল, ছুমক!। প্রঃ-_শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমঃ-_এ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত ব্রজেন্মোহন 

মৈত্র এম্ এ, বি এল্, ৮২এ হাজরা! রোড, (জমিদার, তালন্দ, রাজসাহী)। প্রঃ শ্রীযুক্ত রামকমল 

সিংহ, সমঃ-_এ&, সদঃ--শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার মৈত্র বি এল্, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। 
প্রঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞন সেন, সমঃ-_এ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত সত্যরঞন সেন বি এল্, উকীল, ৬ উপ্টা- 
ডাঙ্গা জংশন রোড, কলিকাতা । প্রঃ-_ভ্রীযুক্ত অমূলযচরণ বিষ্ঠ|ভৃষণ, সমঃ_শ্রীযুক্ত হেমচন্্র 
ঘোষ, সদঃ - শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ মল্লিক, ১১ শিকদারপাড়া স্ত্রী, জোড়ানাকো । এ+ 

ডাঃ আবমল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ_-ই, সদঃ-_-মৌলবী তালিম উদ্দীন আহম্মদ তারিকুল 
আলম এম্ এ, বি এল্, সাব-ডিবিশন্যাল অফিসার, বারাসত। প্রঃ_ শ্রীযুক্ত তারাগ্রসন্ন ঘোষ 

বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, সমঃ-শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ-_জরীযুক্ত কামিনীকুম।র ঘোষ 
এম্ এ, বি টি, ৭৫২ সুকিয়া স্রীট। প্রঃ-শ্রীযুক্ত ব্দস্তরঞ্জন রাঁয় বিদ্বদ্ললভ,। সমঃ--এ, 
সদঃ-_শ্ীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, লেকৃচারার, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০ 

তারক চ্যাটার্জি লেন। প্রঃ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ এম্ এ, সমঃ-_এ, সদঃ_মৌলবী 

মোজাম্মেল হক্ ধি এ, ওরিয়াণ্টাল প্রিন্ট।র্”কোং লিমিটেড, মেছুয়াবাজার গ্রীট । প্রঃ- শ্রীযুক্ত 
হ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এদ্সি, সম:--এ, সদঃ-শ্রীধুক্ত নরেন্ত্রনাথ দাল!ল বি এল্ঃ ১১ 

উপ্টাডাঙ্গ! মেন রোড। প্রঃ-্রীযুক্ত নলিনীরঞজন পণ্ডিত, সমঃ--এ, মদঃ-রীযুক্ত ছলালটাদ দাস, 
৩৮১ নীলমণি মিত্রের স্্াট। প্রঃ শ্রীযুক্ত অ।শুতোষ মুখোপাধ্যায়, সমঃ__এ, সদ+-_ শ্রীযুক্ত রামসত্য 
মুখোপাধ্যায়, নসিগ্রাম, বর্ধমান) শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চট্োপাধ্যায়, সহকারী শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া 
হাই স্থুল। প্রঃ--ভরীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সমঃ--এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া! । প্রঃ--ভ্ীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ-্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত, সদঃ--ক্রীযুক্ত গোলাপলাঙ্ল ঘোষ, সম্পাদক--“অমৃত-বাজার-পত্রিকা* ২ আনন্দ চ্যাটার্জি 

লেন; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্্র ঘোষ, প্ীযুক সুরেচন্্র ঘোষ, ১৪২ বারাণসী ঘোষ স্ীট | প্রঃ- শ্রীযুক্ত 
রামকমল সিংহ, সমঃ_-এ, শ্রীযুক্ত শশাঙ্বভূষণ সিংহ এম্ এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, বার লাইব্রেণী 
পাটন! । ভ্ীযুক্ত হীরালাল দাশগুপ্ত, “তরুণ” সম্পাদক, বরিশাল । প্রঃ-_শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 

সাহিত্যানন্দ, সমঃ এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৮1১ শিকদারবাগান ই্ত্রীট। 

_ প্রঃ ভীযুজ রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরদ্বতী, সমঃ--&, সদঃ-শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র চক্রবর্তা, ২১ 
বলরাম দে স্বাট। প্রঃ _ভীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমঃ--ী, সদঃ ভীযুক্ত শল্ভুনাথ গুই, 
৯১০৩১ কলেজ স্্ীট মার্কেট । গ্রঃ-শ্রীরুক্ত হীয়েন্ত্রনাথ দত্ত, টি সদঃ__প্রীযুক্ত 

মানবেন মিক্স, নীলমণি মিত্রের স্রাট । - | 
৯৫ 
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থ-পরিশিষ্ট 

উপন্ৃত পুথি ও পুস্তক 
পুথি 

উপহারদাতা- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, উপন্থত পুথি_-১। পদার্ঘদর্শাভিথ্য। ৷ 
ক্রীত-২। জাঁতক-কর্্মপন্ধতি, ৩। তার্জিকসার টীকা, ৪1 ভুবনদীপকবৃতি, 

৫। নিঘট,ন/মণ্ডণসংগ্রহথা ৬। অভিধানচিস্তামণি--ন।ম-মালা, ৭ ব্রিশতীবৃততি, 
৮। গণিত-সার॥ উপহারদাঁতা--শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী। ৯। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, 
১০। অক্রুর আগমন, ১১। মহ/ভার৩__কণপর্ব, . ১২। চৈতন্য-মঙ্গল--অন্ত্য খণ্ড 

১৩1১৪ | মহাঁভারত-স্বর্গারোহণ পর্ব, ১৫। পাব মলন, ১৬১৭ । মহাভারত-_ 

গৰাপর্ব, ১৮1 মহাভারত--মৌধলপর্ধ, ১৯। মহাভারত--আশ্যধ্য . পর্ব, 
২০। দুর্বাসার পাঁরণ, ২১। লক্মীচরিত্র, ২২। শিবরামের যুদ্ধ, ২৩। গুরুদক্ষিণা, 
২৪। প্রহ্থা!দচরিত্র, ২৫। ভক্তিচিন্তামণি,। ২৬২৭। গোকুলাবলাস,। ২৮। বঞ্চিত 

রায়ের পাল, ২৯। কাপাসের পল, ৩০। সীতাহরণ, ৩১। পদাবলী, 

৩২। তিলি জাতির কুল আর্ধযা। উপহারদাতা-_শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়-_-৩৩। ধর্মমমগগল, 

৩৪ । শীতলামঞ্গল । উপহারদাতা৷ শ্রীযুক্ত নির্মল দেব--৩৫। পঞ্জিকাবিবরণসংগ্রহ | 

ভ্ীযুক্ত চিত্তসথ সান্যাল,--৩৬। বিদ্যান্নার। 
পুস্তক |. 

উপহারদাত1_শ্রীযুক্ত রামানুজ চক্রবর্তী, উপন্ৃত পুম্তক--১। দেববাণী, ১ম প্রচার, 

২। এ, ২য় গ্রচার। শ্রীযুক্ত দেবকঞ বাক্চী সরস্বতী--৩। দেববীণা, ৪। চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য। 

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্থ-__৫ | মাসিক বন্থুমতী, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩২৯ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা 

_-৬। শিবপুর কলেঞ্জ পত্রিকা ১৩১৩।১৫, ৭ সংখ্যা । মৌলভী মে|হাম্ম বরকৃতুল্লাহং_-৭। পারস্ত- 
প্রতিত!। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী--৮। সন্দ্বীপের ইতিহাঁস। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীথ 
__৯। ব্যথার সুখ । ১০। ঘরে পরে। ১১। ভুল। শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী--১২। 
আ'সাম-গ্রসঙ্গ । শ্রীযুক্ত শ্ত।মাচরণ বসা ক--১৩। সারথি .১ম বর্ষ সম্পূর্ণ ও ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা । ১৪। 
ইতিহাস ও আলোচনা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১০ম সংখ্যা । ১৫। বালক ১ম ও ৫ম বর্ষ। ৯৬। 

এঁতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত--১৭। গন্ধবণিক্ মালিক পত্রিকা 
ওয় ভাগ, ১৩২৯। ১৮। গম্ধবণিক্ মহাসম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, 
১৩৩৯ । ১৯। এ সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩৪। শ্রীযুক্ত কালীপ্রদনন চক্রবর্তী--২০ । দগ্াননের 
স্বরচিত জীবনবৃত্ত। ২১। দয়ানন্দের জনস্থানাি নির্য়। ২২। আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ। 
ভ্রীযুক জিতেন্্রনাথ বন্গ--২৩। কৈকেমী। ২৪। ব্রান্ধ ধর্থের বিবৃতি । শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা- 

২৫।২৬। পাবন। জেলার ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত স্বামী নিগমানন্ব পরমহংস-_ . 
২৭। ব্রহ্গচর্য্য সাধন, ২৮। যোগীগুরু, ২৯। জ্ঞানী গুরু, ৩০। তাস্ত্রিক গুরু, ৩১। প্রেমিকগুড়, 
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৩২। মায়ের ক্কপা, ৩৩1৩৪ তত্বমালা ১ম ভাগ, ও ২য় ভাগ, ৩৫। সাঁধকাটক, ৩৬। বেদান্ত 

বিবেক, ৩৭ । উপদেশরত্বমাল! | শ্রীযুক্ত বৈকুঠঠনখ দাস-_৩৮।৩৯। কন্ক। শ্রীমুক্ত শ্িতীশচ্জ 

তট্টাচার্ধয-_৪। শ্রীচৈতন্য, ৪১। মশার যুদ্ধ। শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বন্গ--৪২। ভারতে বলিগ্রথা, 
৪৩। সাঁধন! | শ্রীযুক্ত প্রনাদচন্দ্র গঙ্গোপাঁধায়--৪৪ | ম]ধবা চার্ধ/। শ্রীযুক্ত ধাঁছেন্ুষ্ণ মিত্র-_ 
৪৫1৪৬। শ্বরদ-শিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ । শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্য।ল--৫৭। সর্প গঠনতন্ব। 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনথ ঠাকুর--৪৮। ত্রাহ্ষধর্ম্ের প্রকৃতি শ্রীমুক্ত রায় যোগেশচন্জর রায় বাহাছ্র-- 
৪৯। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, ১ম ভাগ। মহামঙশোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পল্সনাথ ভট্ট।চর্যা 

বিদ্যাবিনোদ--৫*। আলে।চনা-চতুষটয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্্রনাথ মজুমদীর-_-৫১।৫২৫৩। শিল্পী 
হেমেন্্রনাথ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ওয় ভাগ । শ্রীযুক্ত রায় যতীন্্রমোহন সিংহ বাহাছর_৫৪। সকার 
ও নিরাকার তত্ববিচার, ৫৫। অনুপমা, ৫৯। তোড়া, ৫৭। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্গ!। শ্রীযুক্ত 

স্বরেননাথ চট্রোপাধ্যায়-_৫৮। শনির পাঁচালী । শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রন্ত্র রায় তৰনিধি-_-৫৯। শাস্ত্র 
-খথেদসংহিতা, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম--৬ঠ সংখ্য।। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র সুর--৬০ | বিদ্যাপতি। 
শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী--৬১। কান্তনামা ব! রাজধর্্ম। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দয।পাধ্য।য়-- 
৬২1৬৩ । সঙ্গীত-পোপ।ন। শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণরক্ষ'সতার সম্প|দক--১৪। সমাজ-সংস্বরণ। শ্রীযুক্ত 
রামরুষ্জ দাস _-৬৫। গীতি-পুম্পঞজলি। 

উপহারদাতা---]106 [65156121) 021০966. 01715615107, উপহৃত পুস্তক-_-[. 1001118] 

06 076 [09021007606 07 10695) ৬০1. 201. 1924. 1175 ১৪১০/11009110৩00 
85৪] 0090196079, ৬951১175001) 10. ০শ72, 299] (50110599100 ১), 

]210215, 24, 1929, 1017৯ 590611005009100 0০0৬৮, 71170106) 110019-5-180510৬ 

06 4১811501001 00918610105 100 10019)192224- 10116 90501711700, 

]327691] 59019621120 3001 1990০/.--4. 1২০9০ ০0: 06 12114 1২6৮01700 
4৯01010015015001 01 05 51551091709) ০1131701001 079 9001 1922-23. 7179 

90006117765100210 30501700610 210100016, 101019-5- 01921955 01000861911 

17. 111019 1917-1922 (51210 09177006110151 15515%) ৬০1, 1, 6. 15016150118 

[00109, ৬০], ৬11, 791৮ ৬1, (80101 24), 75 036516৮1০01 09511505০01 11019 
17 [922-23, 8, 90905601021 1050153 17519601760 82115 [0 10012) 1922, 

শ্রীযুক জিতেন্্রনাথ বহ্ৃ--9. 76 008৭9006000 79 ৮1071) ০০, 
[0,110 1২9115101) 11. 10106 1071965 ০01. 0057 51000611251 65150108110, 
13, 011000865 ০1 73605911401) 10911121 /150010) 15. 1015095, 119 
[16 2170 ড/1100765) 16. 10551 0109) 17. 28821555155 121700190518, 

[২051115 7152501163, 76 5000617706706100 39৬0 01170108) 10018719, 

-১10£7559 ০1 [:080261017 1) 39152], 1917-1922 (60 00817090101015] ২০৮16), 

[0৩ 901৮5701 367515] 01 117019-20, 38761816007 ০106 9156) ০1 
10012 0011106 1922-25. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্নাথ বসু--21,1 0157 201508556 

৮৪5৩, 22, 11) 019567 25 | 58৬ [31007 23. 115119951) 24 [11000201570 
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01 012111726) 25, £1001600 038105101019, 11705 07০61410-0105165, 31821 
56০:০৪/196--26, 090০0:৮ 0 £১00017150561017 96173910551 71922123. 27. 
[২০030105 0) 501৮9 210 5০601910016 00705181019 1 1301189] 101 08 76215 
[922-23. 11102 560150517, 10100501012 105016061017728, 50010050012) 
[10076102002] [70100012601 1210155 0£ 111100006 20176010175, 29, 812170017 
2170. [10202 000510, 50. 05025200105 [7 006 0109105, উ 21155, ০৬ 01০১100, 
[106 [২079] 51910956 0017501205 059102121---31, 581779100809980100 (0012- 
1001712/ 07 06 ৬1027501012) ৬০1, 1, 32,709, ৬০1, [1 23. 01710186 
01701001105. (0010100170515 017 10000051509৮02, 06 11/800951-210155) ৬০1. 1. 
34-356. 1১717186008010271 (090000010050165 01 09 90579852909, [0152 60505 
061116 101101105121711572) ৬০1, 1, 30. ১8001791010)9009100112 (00101061091 
01 0১০ 11215 2110 00112171095 01 0159 151)0900512101799) ৬০]. 1, 37. 10০. ০1. 
[. 358. ১8001)210010902195101 (9010006176619 01) 005 18090 0151021007558 
0 00 101)00021:21011079) ৬০. 139. 48600958110 (0600000010215 01) 079 
[)1)0010)95210511) ড০1, 1. 40, ১০00000178510090171 (00120076170819 01 059 
10178110501 076 4৯1)1)1001)010101001515) ৬০91, 1 প্রা, 121217790-01770102)1 
(0017010776176815 01) 070 02100510091817172 06 016 £১010100210102016515) ৬০11], 
42. ড15909101109559 ০1, 1, 43. 009. ৬০1,115 447 799. ৬০1,111. 49. 
/5101)1017210010726009 ১1052182210 /1013501)910107662 ড1101785111 11 
0186 ৬০1. 01002 590160215, 1100191) 485500126101 0 9 0910৮261017 
9? 50101)0০6.--46. 1১19০০০0165 ০ 00০ 1170107) £5500186101) 001 079 
00161576197 067 5018706) ৬০1. ৬111. 12916 111. 47, 1) 7216 1. 
7019 1)1750001 01056) 01 10109 410577485001000151008 ঞো1821 
[২০00৮ ০0 06 1105০] ০£:117)9 48155 13050017) 00075 5981 1923. 
777০ 0908061-117-0109159, 13011021 ১০০19০1120, 3001 196০/--49. 7321791 
[,6015196155. 9900701] 121009001165, ৬০]. 201৬. ০, 2. 5০. 199. ০. 3, 
চা. 100. ০, 4. 52. ০. 5. 53. 05100) 7101010915911২6001৮ 01 
০০110010111 13615%1 17 010 9০ 1920-21, 1921-22 & 1922-23. 54. 
[০1109] 180]10 11০8101) 1২61১90, 13910671 ১7119 ' 30810 09109169170 016 
1২০১০101035 01161 15151106519 1301051115810 19090510075110 00৮ 009 621 
922, 01) 101100001 099191081 ১০:৬০ ০৫ 117412---85. 1২০০০74১০01 079 
03901921021 501৮6) ০1 11012, ৬০1, [৬], 15210151924. 10105 56175121 
[191072591) 9810065 2001010192756ত 9206151 280170-73091 2100 ব্রে০10০ 01 
03৩ 081009. 1810101600১ 106০5209৩7 1923. রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্ বাহাছুর__ 
67,]11)5 5০016170160 2100 0061 20615. ৬০1, 1,1001705 00001417709, 
73217891 56016091180, 3001 1)80০9৮--98, 4111005] 1২90০01 01 015 10019176 
10016 06 15151551165 11 13010681091 009 5681. 21017763150 11910) 1923. 

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্থ--59, 11177009506 12510570606 11170200015 

90) 73055 160015 16 [২091 00171715510) 07 036 1১00110 561%1065. 10106 
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পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন 
১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, অপরাহু ৫? 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্, এটণি--সভাপতি 
আলোচ্য বিষয়-_ 

১। পরিষদের বর্তমান আথিক অবস্থার অবনতি । 

২। কার্যালয়ের বিশৃঙ্খলা । 

৩। পুস্তকাঁগারের বর্তমান অবস্থা । 

৪। পরিষদের গ্রন্থ এবং পঞ্জিকা প্রকাশের বর্তমান অবস্থা । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্নাথ দত্ত বেোদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়! শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্ত্র ঘোঁষ-প্রমুখ একুশ জন স্স্তের 
্বক্ষরিত গত ২৪এ আধা ১৩৩১ তারিখের পত্র পাঠ করিলেন এবং এই পত্রে উল্লিখিত বিষয়- 

গুলির আলোচনার জন্ত উক্ত পত্রস্বাক্ষরকারিগণকে এবং প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে 

আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বাক্ষরকারী মহোদয়ের পরিষদের উন্নতির জন্যই 
আলোচনার সুযোগ চাহিয়াছেন। কারণ, পরিষদের কাঁধ্যপরিচালনে যদি কোন বিশ্লা 

ঘ্টয়া থাকে, তাহার সংশোধন কল্পে সদস্তগণের মতামত বিশেষ উপকারী । 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের অনিষ্ট করিবার কাহারও 

ইচ্ছা নাই--কোন বাঙ্গানীরই সে অভিপ্রায় থাকিতে পারে না। পরিষদের কার্যে যে নকল 
করুট ও বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছে, তাহার! তাহারই মংশোধন ইচ্ছা! করেন। 

এই সময় শ্রীযুক্ত দুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয় বলিলেন যে, তিনি অদ্যকার অধি- 

বেশনের পত্র পাঁন নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চার্জ 
ভট্টাচার্য এম্ এ এবং তিনি নিজেও আজকার অধিবেশনের পত্র পান নাই। যদ্দিও সম্পাদক 
মহাশয় তাহাকে গ্বতপ্র পত্র লিখিয়৷ অদ্যকার অধিবেশনের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্য্োপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, তিনিও পত্র পাঁন নাই। 

শ্রীধুক্ত জ্যোতিষ বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, যখন কয়েক জন্ত সমস্য পঞ্র পাঁন নাই, 
তখন অগ্ভ কোন আলোঁচন! না হইয়া! একটি ছোট সমিতি গঠন করা হউক এবং তীহার্দিগকে 
২ মাস সময় দিয় তাহাদের মন্তব্য জানাইতে অন্গুরোধ কর! হউক । পরে এক বিশেষ অধি- 
. বেগনে সেই মন্তব্য আলোচনার জন্ত উপস্থিত কর! হউক। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই বিশেষ অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত বিষয় ব্যতিরেকে 
কোন নৃতন প্রস্তাব উপস্থিত হইতে পারে না। যদি কোন মৃতন প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা 
পরিষদের নিয়মানুপাঁরে কাঁধানির্বাহক-সমিতিতে অগ্রে উপস্থিত করিতে হইবে। 



৩৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য*-পরিষদের [৩১শ বর্ষের 

শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি মহাঁশয় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান সম্বন্ধে 
৫৩ (খ) এবং কাধ্য নির্ধাহক-সমিতির অধিকার সংক্রান্ত ৪২ (ক) সংখ্যক নিয়ম পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করিলেন এবং রুলিং, (0২81178) দিলেন যে, শাখা-সমিতি গঠন সম্পর্কে জ্যোতিষ বাবুর নূতন 

প্রস্তাব আজ আসিতে পারে না, অতএব বিজ্ঞাপিত আলোচ্য বিষয়গুলির আলোচনা হউক । 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন বাহাছুর রসায়নাচার্য পি আই ই, আই এন ও, এম্ বি, 
এফ, সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে, উক্ত বিষয়গুলির সম্যক আলোচনার পূর্বে শাখা-নমিতি 
গঠনের কথাই উঠিতে পারে না । কারণ, যেমন কয়েকজন পরিষদের কাধ্যের দৌষ ধরিতেছেন, 

তেমনি আরও জন কয়েক এমন আছেন, ধাহারা সে দোষ স্বীকার করিত প্রস্তুত নন; অতএব 
পুর্বে আলোচনার দ্বারা দোষগুলি প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, পরে শাখা-দমিতি গঠনের 
প্রস্তাব উঠিতে পারে। 

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশিয় প্রস্তাব করিলেন যে, অগ্যকার 
অধিবেশনের পত্র যখন কয়েক জন সন্ত পান নাই, তখন অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত রাখা 
হউক । শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। 

রায় শ্রীঘুক্ত চুণীলাল বন্থু বাহাছুর বলিলেন যে, অদ্য অধিবেশন স্থগিত রাখা সমীচীন 

নহে। ২1৪ জন সন্ত ডাঁকঘরের গোলযোগে পত্র পাইতে না! পারেন। পত্র পাঠাইবার 
সময় রীতিমত পরীক্ষা! করা হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবত্তাঁ এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, অনেকে দূর হইতে হয়ত অনেক 
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিষদের দোষ নিরাকরণের উপায় নির্ধারণ করিবার আশায় আসিয়া- 

ছেন। অতএব অধিবেশনের কাঁধ্য স্থগিত থাকা কিছুতেই উচিত নয়। . 
সভাপতি মহাশয় অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাবে ভোট লইলেন। প্রস্তাবের পক্ষে 

৯ জন ও বিপক্ষে ২১ জন ভোট দেওয়ায় প্রস্ত।ব পরিত্যক্ত হইল। 

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় বলিলেন যে, স্বাক্ষরকারীদের অপর কেহ এইবার 
তাহার বক্তব্য বলুন। 

সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষস্রাবুর বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। 
তাহার বক্তব্য শেষ হইলে অপর কেহ ৰলিতে পারেন। | 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, পরিষদের সদন্ত-সংখ্যা' কমিয়৷ যাইতেছে । 
অনেক সদন্ত তাহাকে বলিয়াছেন যে, পরিষদে কাজ করিবার কোন স্কোপ, (9০০2০) 

বা ক্ষেত্র তাহারা পান না, সেখানে একট! দল আছে-_সে দল তাহাদিগকে কাজ করিতে দেন 
না। এই অভিযোগ সবন্ধে বিচার করা উচিত। এতঘ্যতীত অনেকে কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের 
জন্ত নাম পাঠাইতে পারেন না__কেন না, বর্তমান কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি তাহাদিগকে নির্বাচন 
করেন না। প্রস্তাবিত কর্ধাধ্যক্ষকে লিখিত সমন্দঘতি দিবার নিয়ম থাকায় তাহার! নির্বা চিত 

হইতে পারিবেন কি না, এই আশঙ্কায় লিখিত সম্মতি দিতে চাহেন না। ইহাতে পরিষদের : 
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অনিষ্ট হয়। অনেকে বলেন যে, গঞ্জ লিখিলে তাঁহার! সময়মত উত্তর পান না! এবং কখন ফখনও 
শাখা-সমিতিগুলির অধিবেশনের আহ্ব।ন-পত্র অধিবেশনের দিনই লভ্যগণ পাইয়। থাকেন। 

গত বংসর অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্থ মহাশয় সহকারী 

সম্পা্দকত্ব ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, পরিষদের কর্্াধ্যক্ষপদে থাক! তাহার সম্মানের 

হানিকর। এ কথ তিনি কি জন্য লিখিয়া ছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত গ্রশ্থাধ্ক্ষ শ্রীযুক্ত 

অনগ্গমোহন সাহ। বি এ, বি ই মহাশয় তাহার পদত্যাগ-পত্রে পরিষদের পুস্তকাগারের অনেক 

ক্রট-বিচ্যুতির কথ। লিখিয়াছিলেন এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী 
মহাশয়কে বৎসরের মধ্যে ফোন কাঁজই দেওয়! হয় নাই। এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়| 
দরকার । এতদ্যতীত অন্তান্ত কর্মাধ্যক্ষগণ পরম্পর একযোগে মিলিয়৷ মিশিয়। কাজ করিতে 

পারেন নাই। প্রতিশ্রুত এককালীন পান কর্মাধ্যক্ষগগণের অবহেলায় আদায় হয় না। 

যথা, হাওড়ার শ্রীযুক্ত যতীল্মমোহন ঘোষের নিকট তাহার প্রতিশ্রুত টাক। আদায় করার 

চেষ্টা হয় নাই। এ সকল যাহাতে না হয়, তাহা করা উচিত। আরও শুনা যায় যে, 
পরিষদের দৈনিক আদায়ের টাকা কোধাধ্যক্ষের নিকট যায় না। সমস্ত টাক! পাঠাইয় দরকার- 

মত সেখান হইতে টাকা আনাইয়। ব্যয় কর! উচিত। পুস্তকালয়ের ছুষ্থাপ্য পুস্তক পরিষদের 
বাহিরে যাইবে না, এইরূপ নিয়ম আছে! অথচ অন্ত লোকে লইয়! যায়। ৬জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী 
এবং সত্যেন্ত্রনাথ দত্তের প্রদত্ত পুম্তকগুলি রাখিবার রীতিমত ব্যবস্থা হয় নাই কেন? 

পুর্বে শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর সভাপতিত্বে বাধিক অধিবেশনে তাহার প্রশ্নের উত্তরে 
জানান হয় যে, পর বৎনরেই প্রমেশ-ভবন” সম্পূর্ণ হইবে। এখনও তাহা হয় নাই। 
শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখাজ্জি মহাশয় টাক! দিতেছেন না বলিয়া কাজ বন্ধ আছে। 
তাহার সহিত শ্রীযুক্ত মুখাঞ্জি মহাশয়ের দেখ! হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,এ গুজব 
মিথ্যা। সত্বরে “রমেশ-ভবন” সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। 

এই সকল কথ! জানাইয়া-শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, তাহার নিজের মনে যে সকল 
কথ উঠিয়াছে এবং যে সকল কথা৷ অপরের মুখে শুনিয়াছেন, শনি তাহাই বলিলেন। এক্ষণে 
এই সকল অভিযোগের প্রতীকার করিয়া যাহাতে পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধিত হয়, 
তজ্জন্ত সদ্তগণের সমবেতভাবে চে্িত হইতে হইবে। 

সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন যে, তিনি নিজে শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখাঞ্জি মহাশয়কে টাকার 
জন্য তাগাদা করিয়াছিলেন। “রমেশ-ভবনের” সংগৃহীত ট।ক1 তাঁহার নিকট ছিল। অধিকাংশ 
টাকাই তিনি প্রয়োজনমত দিদ্বাছিলেন। অবশিষ্ট যাহ! তাহার কাছে ছিল, তাহাও বোধ 

হয়, ১৬।১৭ দিন হইল তিনি দিয়] দিয়াছেন এবং তাহা হইতে কন্ট্াক্টারকে তাহার 
প্রাপ্য দেওয়ায় “রমেশ-ভবনের” কার্ধ্য প্রায় শেষ. হইতে চলিয়াছে। ্রমেশ-ভবনের" 

... গৃথক্ কমিটি আছে। “রমেশ-ভরন* নির্মাণ ব্যাপারে পরিষদের কোন সংশ্রৰ নাই% 
রায় শ্ীযু্ত চুণীলাল বনু বাহাছুর কোবাধ্যক্ষের নিকট পরিষদের আদায়ী টাকা প্রেরণের 
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খাতা দেখাইয়া! বলিলেন যে,গত কল্য ১৪ই তারিখ পর্যন্ত সমস্ত টাক! কোধাধ্ক্ষ মহাশয়ের নিকট 
চালান দেওয়া হইয়াছে, এবং ব্যয়ের জন্ত যে ভাবে £600131007 বই লেখা হয় ও কোষাধ্যক্ষের 
নিকট হইতে টাকা আন! হয়, তাহাও দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, শ্রীধুক্ত জ্যোতিষ বাধু 
থাতাপত্র দেখিলে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই করিতে পারিতেন না । 

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয় বলিলেন যে, গত বর্ষের আয়-ব্যয়তালিকা য় 

দেখা গিয়াছে যে, আয়ের অনুপাতে ব্যয় করা হয় নাই। যে আয় হইয়াছে, তাহার অনুপাতে 
কর্মচারাঁদের বেতন বেশী দেওয়! হইয়াছে । এ ভাবে ব্যয় না বাড়াইয়া পত্রিকা এবং গ্রস্থাবলী 
মুদ্বণের অন্ত বজেটে বেশী টাকা ধরা উচিত। স্থায়ী-তহাবল হইতে যে টাঁক। লওয়। হইয়াছে, 
তাহা পুরণ করিবার সমুচিত ব্যবস্থা কর] উচিত । 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্থায়ী-তহবিল্ল হইতে ধাঁর এক বৎসরেই সমস্ত লওয়া হয় 
নাই। দ্বর্গায় রামের বাবুর সময় ৪০০২ টাকা লওয়! হইয়াছিল। সে ১০১২ বৎসর 
আগেকার কথা । ১৩৩৭ বঙ্গাবষে এক পয়সাও ধার লওয়া হয় নাই। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ৭০০২ 
টাকা মাত্র লওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই টাক! ধার করিতে হুইয়াছিল। 
সে সময় প্রীযুক্ত বাখাল বাবু প্রসৃতিও পরিষদের কর্ম্াধ্যক্ষ ছিলেন। যাহা হউক, এই যে ৭ 
হাজার টাকা স্থায়ী-তহবিল হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা! শোধ করিতেই হইবে। এই বলিয়া 
সকল সদস্তকে তিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বাকী অনাদায়ী টাকা যাহাতে আদায় 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, “বিশেষ টাকা আদায় করিয়া 

বিশেষ ভাতার পূর্ণ করিতে হইবে । সকলেই চেষ্টা করিলে এ কাজ লহজসাধ্য হয়। এই 
দেনার অন্ত বাজারে পরিষদের কলঙ্ক রটিয়াছে, ইহার জন্য আমরা সকলেই দায়ী। সকলেই 
নিজ নিঞ্জ বন্ধুবর্গকে পরিষদের পক্ষে অনুরোধ করুন। প্রত্যেক সদন্ত ৩. টাকা করিয়া 

সাহায্য করিলে এই দেন! সহজেই শোধ হইতে পারে ।” 
সভাপতি মহাঁশয় আরও বলিলেন যে, গ্রন্থাবলী মুদ্রণে ১৩২১ হইতে ১৩৩০ পর্যন্ত মোট 

৩১২৪০২ টাঁকা ব্যয় করিবার কী, তাহার স্থলে পরিষৎ ৩১৪৩৩ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 

যুক্ত রাখাল বাবু জিজাঁসা! করিলেন, কোন্ কোন্ বৎসর ৩৬০০২ টাক! হিসাবে ব্যয় 
হ্ই্লাছে? : 

সভাপতি মহাশয়, উত্তরে জানাইলেন যে, এ কয় বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর- শ্রীযুক্ত 
জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয়ের সভাপতিত্বের সময় গভর্মেন্টের নিকট হইতে ১২০০২ টাকা গ্রন্থাগারের 
আসবাব প্রভৃতি খরিদের জন্ত ব্যয় করিবার অন্মতি পাওয়। গরিয়াছিল। ১৩২১ সালে 
৩৩৩৫৮৬) ১৩২২ সালে ৩০৩০৮/৯, ২১৩২৩ সালে ৫৩৯৪৮৯, ১৩২৪ পালে ৩৯৮৯৯) ১৩২৫ 

সালে ২৫৮৪৪৯, ১৩২৬ সালে ২৪০১/৬৬, ১৩২৭ সাঁলে ১৯৩৯৯, ১৩২৮ সালে ২৭৪৩৪, 

১৩২৯ সালে ২৩৫৮৯ এবং ১৩৩ সালে ১৯১২%৮৬ গ্রন্থ প্রক।শে ব্যয় হয়। অত্তএব মোটের 

উপর পরিষধকে দোষ দেওয়া যায় না। 
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গ্ীদুক্ত রাখাল বাবু শত্রিবেদী . মহাশয়ের সময়ে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কি ভাবে 
ম[ননীয় ল।য়ন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর গবর্মেন্টের নিকট হইতে টাকা পাওয়া! যায়, 

তাহার বিবরণ দ্িলেন। তিনি জিজ্।স! করিলেন, গবর্ষেটর নর্ত অনুসারে প্রতি বদর 

ছত্রিশ শ' টাকা এক্ষণে ব্যয় করা হয় না কেন? 

সভ:পতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রতি বৎসর ছত্রিশ শ' টাকা ব্যয় ন! হইলেও মোটের 

উপর এ কয় বৎসর নিগারিত ট।ক] ব্যয় হইয়াছে । কোন বছর কম, আবার কোন বছর বেশী 

য় হইয়াছে । ১৩২৭ সালের পর গবর্মে-্টর নির্ধারিত মেয়াদের পর কেন ৩৬ শ' টাক! 

ব.এ হজ» নাই, তাহ! এক্ষণে বল! কঠিন। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে প্রতি বৎসর ৩৬ শ' টক! 
ব্য; হয়, তাহার জন্ত বর্তমান বর্মমাধ্যক্ষগণ দায়ী: টাকা ব্যয় করিতেই হইবে। 

শ্রীযুক্ত জ্যে।তিষ বাবু বলিলেন যে, ১৩৩* সালে ৩৬শ' টাক! ব্যয় হয় নাই, উপরস্ত 
১৭৯০২ টাক! দেনা রহিয়াছে । : 

শ্রীযুক্ত নুর্ধীরলাঁল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এই দেনা শোধের ও আগামী বদর ৩৬০০২ 
টাক! ব্যয়ের কি ব্যবস্থা হইবে, জানিতে চাহিলেন। 

সভ।পতি মহাশয় বলিলেন যে, গ্রন্থ মুঙ্দণে বর্তমান ব্য ৩৬৯৯৯ টাঁকা ব্যয় করিতে 

হইবে, এইরূপ কাধ্যনির্ব[হক-সমিতি স্থির করিয়াছেন। গত বর্ষের গ্রন্থ গ্রকাশের দেনী ১৭০*২ 

টাকাও শোধ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । তৎপরে তিনি বলিলেন, “আমার আরঙ্জি পুনরায় 

আপন|দের নিকট পেশ ঝরিতেছি। পরিষদের ল/[ইবেরীর বু অভাব মেচনের বিষয় 

আপনার! ভুলিয়া যাইবেন না। শ্রীযুকক জ্যোতিষ বধু গত বাধিক অধিবেশনে জ!নাইয়!ছেন 

ধে, তিনি পুস্তকাধার প্রস্তুত করিবার জন্ত ১০৯২ গান করিবেন। পরিষদের প্রথম সভ|পতি 

রমেশ বাবুর স্তি-মনিরে নির্শা।(ণের জন্ত, লাইব্রেরীর জন্ত এবং পরিষদের স্থ।য়ী-তহবিলের দেন 

পরিশোধের জন্ত আপনারা "অগ্রসর হউন। দেন। শোধ ন! হইলে পরিষৎ দৃঁ়-ভিত্তির উপর 

দাড়াইতে পারিবে না ।” | 

 শ্রীযুক পবাখাল বাবু বলিলেন যে, ৮সারদা বাবুর সমর একবার প্রত্যেক সদস্যকে ৬৯ 

হিসাবে দান কবিবার-জন্ত আনুরোধ করা হইগাছিল। তাহাতে বোধ হম €০*২।৬১*২ ট.ক! 
উঠরাহিন। 'সনভনংখা না. বা$াইগে মাঞ্ বুদ্ধি হইবে ন। | দেশে বিদেশে লোক পাঠ!ইয়া 

সদননংখ্যা-বৃদ্ধি কর! ঘাইতৈ গারে। সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় এ কাজের ভাঁর লইলে 

শহলসাধা হয়।: ইহাই 'আ।য়-বৃদ্ধির গ্রধান উপায়? | 
০1 ৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্জীযুক্ত জ্ো।ঠিষ বাবু সদন্তসংবযা হাস হওয়ার 

কথ। বলিয়াছেন। সদহগণের- চদা বাকি পড়ার জন্ত কাধানির্বহক-সমিতি বছ সদচ্ভের নাম 

তাগিক! হইতে বাদ দিতে বাধা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখল বাবু, সভাপতি ও সম্পাদকের 
উপর সদসা সংগ্রহের তার দিতে চাহেন। কিন্ত জামাদের আতীয়গ্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই 

/ামর। পরিষদের সদগ্য করিয়াছি-_-ম।মদের তালিক। প্রায় নিঃ:শষ হইয়াছে। নূতন সদন্ত 
১ 
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সংগ্রহের বাধা ও অল্প নহে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে পরিষর্দের অযথ|। কলঙ্কের কথা প্রকাশিত 

তওয়ায় অনেকে সদণ্ত হইতে চাহেন না । পরিষৎ কোন দপবিশেষের নহে। সকলের চেষ্টায় 

ইহ। গ্রাততিত হইয়াছে--মাবার সকলেই ইহাকে ব।চাইয়া রাখিবেন। ৬রামেতা বাবু পরিষদের 

জন্ত গ্রঃণপাত করিয়াছেন-_সেন্সপ কর্মী আমরা কোগা প:ইব? আমরা নকলে ত আর 

রাদমতা বাবু নহি। তবে আমর| সংহত এবং সম্মিলিতভ|বে চেষ্টা করিলে রামেল বাবুর অভাব 

কতক পরিম:ণে পুরণ করিতে পাটি । স্ংবাদ-পত্রে যথে্ঈ অনিষ্ট করিয়াছে। যদি 
সংব'দ পত্রপরিগালকগন পরিষদের ইদ্দেয বুখিঘা সংঘতভ:বে পরিষদের সমালোচনা করেন, 

তব পরিষদে কল্যাণ হয়। কর্ম,ধাকগণ সকলে অইবতনিক। 'তি.হন্র 
গ্রস/চ্ছাদনের জন্ত অন্ত কর্থ করিতে হয়। শ্রীম্ত রাখাল বাবু ইচ্ছ। ক'রলেই 

অনেক নূতন সদন্ত সংগ্রহ করিয়৷ দিতে পারেন। শুধু দদণ্ত সংগ্রহ করিল চলিবে না- ইহার 
স্ছাযিত্বের জন্য মর্থ সংগ্রহও করা চাই। বড়ই ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দেখের 

শতিষ্ঠানগুলির উর দেশের লোকের কর্তব্যবুদ্ধি এখনও সম্যক জ/গরত হয় নাই। আমাদের 

দঠিেগত এই স্বতব হঠাৎ পরিবর্তিত হইবে না । প'রষদর এমন একশত সদন্ত এখনও নিশ্চন় 

'আছেন, ধারা ইচ্ছ। করিলেই এক বতসরেই ৭ হাঁলার টাক! দেন! শোধ করিয়! স্থী তহবিলের 

জন্য কিছু জমাইয়! দিতে পারেন। আমাদের সম্প'দক মহ|শম্ন ও আরও কেহ কেহ ইতি- 

নধ্যেই অর্থ সংগ্রহের জন্ত বিশেষ চেষ্। করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় ইতি, 
মধোই ৩০*২ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। আমি নিজ দেনা খোধের জন্য ৫০*৯ 

ট/ক। দিতে প্রতিশ্রতি দিতেছি । খুব স»স্তব প:রষদের অর এক হিত/কাজ্ষীর নিকট হইতে 
আমর! ৫**. পাইতে পারিব। 

“আপনাদিগকে আমার অনুরোধ, আপনারা পুর্বের কথা. ভুলিয়া যান। পূর্বের 

দলদলি ও বিরোধের কথ ভূলিয়। যান। আমি স্বীকার করিতেছি যে, অমিও ঝগড়। 
করিয়াছি--সে ঝগড়া পরিষদের হিত ভাবিয়।ই করিয়াছি । আনুন, সকলে মিলিয়৷ কাজে অগ্রসর 

হই। পর্ষদের কর্ম:ক্ষত্রের এ্রদার বৃদ্ধি করুন--আম|দের এখনে ক্ষেত্র গ্রস্ত আছে--ক্ষেত্রী 

নাই.। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু পুনাতে মহারাস্্ীযদের মধ্য তাহার অনেক শক্তির অপবায় 
করিয়ছেন। আমি চাই, শ্রীযুক্ত রাখ।ল বাবু পরিষদের ইতিহাস-শাখাকে সজীব করুন। 

পরিষদের উপর রাগ বা! অভিন'ন করিম! ইহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। কম্মীর! আলুন, 
কাজ কর্ন, বঙ্গের £ই গ্রধানতন এ্রতষ্ঠানকে সমৃষ্ধ করুন, বাঙালী জ।তির মুখ উজ্জ্বল করন।” 

শীচুক্ত ক্গো।তিা বাবু সভাপতি মহাশয়ের: :এই: আশার বাখীর জন্ত তাহাকে ধনাব'দ - 

দিলেন এবং গ্রাঠাব করলেন যে, সংবাদ-পত্রে সভাপতি মহাশয়ের স্ব।ক্ষরে একটি বিশ 

পাঠান হউক। রা 

সভ।পতি মহাশয় শ্ীযুক্ জ্যোতিষ বাবুকে এ্ররূপ বিজ্ঞপ্তর একটি খসড়া গ্রস্থত করিতে 
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অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, এ খসড়া কাধ্যনির্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করিয়। তার 

পর সংবাদ-পত্রে দেওয়া হইবে। 

রায় শ্রীযুক চুনীলাল বন্ধ বাহাছুর বলিলেন যে, জ্যোতিষ বাবু কর্মীর কথা বলিয়াছেন । 

ধাহার! প্রকৃত কন্দী, তাহাদের কাধ্যনির্ব।হক-সমিতিতে আমিবার যেকোন বধ! বিপত্তি 

আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। 

শন অনাধবন্ধ দত্ত এন্ এ, মহাশয় বলিলেন যে, কর্ম ধ্ক্ষগণ সকলেই অবৈতনিক, 
তীহার। ঘকলেই যখ।শক্তি পরিশ্রম করেন। তাহাদের নির্ব/চন কার্মানর্বাহক-সমতির সভ্য 

নির্ধঘচনের মত নিমমীলুসংরে হইলে, বে!ধ হয় উপ্যুক বর্ম।ধাক্ষ পাওয়া যাইবে। তখন 

অর গভি:য।গে। কারণ থাকিবে না । গণনজ্ুমূলক নির্ব,চন হওয়। একান্ত বঞনীয়। তিনি 

এই সকল নিয়ম পরিবর্তনের এক গ্রাস্ত/ব দিয় ছিলেন, সে সম্ধন্ধ কি হইল, তাহা তিন এখন 

জানতে প'রেন নাই। করধ্যালয়ের বিশৃঙ্খসা সন্বন্ধ তিনি বলিলেন যে, যে পত্রহ্থ 4 কার্যানির্বা'হক- 

স'মতির সভ্যপদএর৫ঁ হইবার জন্য সদন্তগণকে আহ্বান করা হয়, সে পত্র এবং গত বঝ|ধিক 

অধিবেখনের পত্র তিনি পান নই | অ|লিক,র মধিপেখনের পত্রে? ঠিকান। ভূল ছিল। সংবাদ- 

পত্র এ আঁধবেশনের সংবাদ দেএয়। উদিত ছিল, তাহ! কেন হয় নাই, তাহা তিনি জানিতে 

চ/হিলেন। 
রা শ্রীযুক্ত চুনীলাল বস্ত্র বাহাছুর বলিলেন যে, আনিকার এ বিশেষ অধিবেশন সাধা- 

রণের জন্য নয় বলিয়। সংব|দ-পত্রে নোটিশ দেওয়া হয নাই। | 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জ!ন।ইলেন যে, পরিষদের ইতিহাসে এইরূপ অধিবেশন এই গ্রথয | 

এইজন্ত সংবাদ-পত্রে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। 

শ্রীযুক্ত রাপালদ।দ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ জ্যোতিষচন্্র ঘেষ এবং প্রীযুক্ত 
অনথ-ন্ধু দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, এ শ্রেণীর অধিবেশনের সংবাদ সংবদ-পত্রে দেওয়ার গ্রথা 

আছে। কেবলমাত্র সদস্যগণকে আমিতে অনুরোধ করিলেই চলিত। বাহারা পত্র পান 

নই, তাহারা ও সংবাদ-পত্রে এই অধিবেশনের সংবাদ পাইলে হয ত আসিতে পারিতেন। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন. যে, গণতন্ত্রের বিষয়ে শ্রীমুক্ত অনাথ বাবুর বেশ পঙ্গপাত দেখ 

গেস। গণতম্থবের গণ ও জন সব্বন্ধে।তাহার অভিজ্ঞত! ভিন্নন্ূুপ। কিক সে বিষয়ের আলোচন। 

আজ ন!. হওয়াই ভাল। পরিষদের নিয়ম।ন্রসারে ১লা চৈত্রের পূর্বে পত্রহ।র! কর্ম ধাক্ষের 

নম গ্রান্তাৰ করিয়া পঠ।ইতে হয় এবং সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত কর্মধাক্ষের লিখিত সন্ম'তগ 

জনাইতে হয়! কার্ধানির্ব[হক-লমিতি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন--ভ।লই, না করেন, তাহ! 

 অ্রস্ত/বককে জ।নান হয়, তিনি বাধিক অধিবেশনে ইচ্ছামত সেই প্রস্তাব আবার উপস্থিত 

করিতে পারেন । কাধ)'নর্পাহক-সমিতির »ভ্যনির্বাগনের সময় সকল সদন্তকেই সংব'দ 
দেওয়া হয় ও প্রস্তাবিত সভ্যদিগের বিষয়ে পত্রত্ারা ভে!ট: লওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় গণতগ্থের 
ম্্যাদ কোথায় কুঞ্জ হয়, তাহা বেধগমা হইতেছে ন/। কন্ধঃধ্া-পদে নির্বাচিত হইবার 
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জঠ লিখিভ মশ্মতি পাওয়া ছুফর হইলে ও শ্রীযুক্ত অনাথ ধুর মতে অসঙ্গত হইলে এ নিয়ম 
পর্ন করিঝার গ্রাস্তাৰ তিনি দিতে পারেন। 

তৎপরে সভাপতি মহ।শয়ের আহ্বানে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, হাউড়ায় শ্রীযুক্ত 

যত তেমোহন ঘোষ মহাশয়কে তাহার প্রতিআত টাকার জন্ত রীতিমত তাগাদ। কর হইয়াছে | 

তাহ1« পারিব|রিক দুর্ঘটন। ও কন্তার বিবাহ থ|কায় তিনি এ পর্ধ্যস্ত টাক। দিতে পারন নাই। 

সত্বরেই দিবেন, এইরূপ জানাইঘ্াছেন। 
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের নিম্নমানুসারে বার্য্যনির্ক্ধাহক-সমিতির অনর্থতি 

মতে সমন্তগণ গ্রন্থাগার হইতে দুপ্রাপ্য পুস্তক বাড়ী লইয়া যাইতে পারেন। এ 
শীযুক্ক হিরগকুমার রায়, চৌধুরী বি এ মহাশয় জিক্স'সা করিলেন যে, 'কাধ্যনির্বাহক" 

সমিতির অন্ুমৃতি ব্যতীত যদি কোন সদপ্ত হুঙ্খপ্য বই বাহিরে লইয়। গিয়া থকে ন, তৎসবথন্ধে 

কি ব্যবস্থা হইবে? সভাপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি শ্রীযুক্ত হিরণ বাবুর; জানা 

থ।কে, তবে তিনি সেই স-ন্তর নাম জানাইতে পারেন। 

শ্রীযুক্ত হিরণ বাবু ানাইলেন যে, বর্তমান সম্পাদক মংশ্য় কার্যযানর্বাহক-সমিতির 

বিনা অনুমতিতে হশ্র/পা বই, থা -হ।লহেডের গ্রামার লইয়াছিলেন। 

সভ/পতি মহাশঘ প্রক্কত অবস্থা জানাইবার জন্ত অনুরোধ করিলে সম্পাদক মহাশয় 

বলিলেন যে, পরিষদে 7381588 9 [0)091072091) বা অনুবন্ধ।নসমিতি করা হইয়াছে। 

সময় সময় বছু অনুসন্ধিতসু ব্যভির পত্রের উত্তরে তীহাকে অনেক শাহিত্যিক সংবাদ. অনুদন্ধান 

করিয়া,জানাইতে হম । এই জন্ত অনেক সময় তাহার এ শ্রেণর পুহ্তক গ্রগ্থগার হইতে লইতে: 

হয়। বই লইয়। তিনি পরিষদ্দের চিত্রশালার ঘরে বনি কাজ করিতেন এবং সেথ।নেই বই. 

রাখিতেন, বাড়ী লইয়া যান নাই। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সম্পাদক মহাশয় দুঞখাপ্য পুস্তক লইয়। কাজ করেণ 
এরং পরিষদে বসিয়াই কাজ করেন। তিনি এরপ পুস্তক বাহিরে জইয়। ঘান মাই। অতএব, 

আম্পাদ্ক যহাশয়ের এ বিষয়ে কোনই ক্রট হয় নাই। 

তৎপরে অন্তান্ত বিষয়ের আলোচনার পর তিনি বলিলেন, অদা বহু বিংয়ের আলোচন! 

হুইল। যদি কাহারও কচু আরও বক্তব্য থাকে, তবে তিনি ফাধানির্ব/হক-দমিতিয় গোচরে 

-আআনিলে তাহার যথ।যোগ্য আলোচন| হইবে । এই বলিয়। তিনি অগ্তকার ডি | 

(বিষয়ের প্রন্তাবরুগণকে ধন্তবাদ দিজেন। | 

শ্ীুক চুনী বাবু মভাপতি মহাশয়কে ধর্তবাদ দেন ॥ তৎপরে সঙ| ভঙ্গ হয়।, 

উ্রঘধারকানাথ মুখোপাধ্যায় ড্রীঅভয়কুম।র গুই 
লহকারী শম্পার্থক । « ৃ | . সভাপতি । 

পন্বিকা ১৩শ হইতে ৮৮শ ফর্দাভারতমিহির প্রেসে, কার্যবিবরণ ৬্ঠ হইতে ১৬শ ফর্ম, 
সুধীর এ্রেবে, রিজাপন-ছীপতি প্রেসে এবং মলাট-ও ছবি ইউ রায় এগু-সন্দ কর্তৃক মুদ্রিত |. 
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সাহিতূপরিষং- পত্রিকা 
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(প্রবন্ধের মতামতের জগ্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন) 

১। ৰঞ্টব-সাহিত্যে সামাজিক 
ইতিহাসের উপকরণ (দ্বিতীয়াংশ) ... প্রযুক্ত বিমানবিহ্থারী মজুমদার 

ভাগবত-রত্ব এম্ এ ১১০ ১৩৭ 
২। ৬ প্যারীটাদ মিত্র ** মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

এম এ, সিআাই ই *** ১৫৭ 
৩। পুরুলিয়ার পাথী (প্রথমাংশ) *** গ্রীযুক্ত সতাচরণ লাহ। 

এম এ, বি এল্, এফ প্েড এস... ১৬৪ 
কবি সৈয়দ আলাওলের পল্মাবতী'** মৌলভী মুহম্মদ শহীহ্হ, 

এম্ এ, বি এল :**' ১৭ 

৫। “বাঙ্গালা ভাষায় জন্গুজ্ঞা” সম্বন্ধে 
মন্তব্য ,.* যুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধায় 

এম্ এ, ডি লিট, **' ১৭৭ 
এর আলোচনা *** শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ এবং 

ডাঃ শ্রীযুক্ত হুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় 
এম্ এ, ডি লিট ... ১৮*.৮১ 

৬। অর্থনান্তে হুর্বল রাঙ্গার আত্মরক্ষা... কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্নাথ লাহা 
এম এ, বি এল্, পি-এচ ডি *** ১৮ 

৭। ত্রিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ 

বিশেষ দ্রষ্টব্য_ সদস্তগণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাহারা অনুগ্রহ- 

পূর্বাক বথাসময়ে কাধ্য[লরে সংবাদ দিবেন। 

মূল গ্রিক! ভারতমিহির গ্রেসে, টাইটেল ও বিজ্ঞাপন কোহিনুর গ্রেসে, কার্ধযবিবরণ 

স্থধীর প্রেষে, মলাট মেসার্ন ইউ রাঃ এগ নল কর্তৃক মুদ্রিত। 



বৈষ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ 

অপ্রকাশিত পদ-রত্বীবলী 
্্ীযুস্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত 

ইহাতে বিগ্ভাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদান, জ্ঞানদাস প্রভৃতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহুসংখ্যক 
প্দকর্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত পদ, দুরূহ বু টাধাসহ স য়াছে। 

বাছা যী ইহার মধ্যে আটাইশ জন পকর্ত।র নাম ও, বাঙ্গালা-সাহিত্যে সম্পৃৎ 
পরিষং-পত্রিকার মাকারের ৬+ পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহতডুহন্িকীয় পদকূগণ, পদাবলীর . ভাঁখা* 
অলঙ্কার, রস, কবিত্ব ও বিশেষত্ব-সন্ধন্ধে আলোচন্ণ করা হইয়াছে । বিষয়-হচী, পদ-হুচী, ও 
সুচী ও অর্থপ্রয়োগ-সম্বলিত স্ুবৃহৎ শব্-সুচীতেই 'প্ীয় ডবল-কলামে ৬০ পৃষ্টা" পূর্ণ'হইযু্ছ 
স্থানাভাব হেতু এ স্থণে মাত্র চারিটি আভমতের ফিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। উদ রা 

পপ 

বিশ্ব-বরেণয কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়।ছেন- ১৪৪“. 
“বৈষ্ণব-সাহিত্য-গ্রকাশ-কার্য্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-দাহিত্যের গ্রভৃত 

উপকার করিয়াছে । এ সথ্্জে মাপনার কৃতিত্ব লাহিত্যর(সিক বক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন।” 

স্বপ্রপিদ্ধ “অযৃত-বাজার পান্রিকা” লিখিয়াছেন),__ 
000 [)788011৮ 0110 44১001015581050% 04807085011” 5৯ আম :99690209 01 

38015 13/0018 1100-1070 1৮১০0] 0110 2989801) 010 0109 5910. 01 81910110%8 
1১,0757৮111169750100109 18 91)009019৮901) 21) 0171059  0011906107) 01) 25 7000101) 
85 10 0011011)9 11)0:9 61001) 91% 1)01)0100 0101001)119190 ৮ 8191)1259,128050119 
11101001170 0006109 100 17915 01)0205 97)]0001) 1090-7076081 2100 20219 
১900110] 0101001) 0১9903 07 $10500)2) 51000545428) (010511008099, 8609 
619 105001-1)9965 0£ 010 0205811 14100700070, ঈ ঈ ঈ 458. ০1089 
0৮ 9০0 000 81) 0001)01)010 1১09৮217-3019471598109 01018810382 0020108100 
১7 9, 801)017 11109 93618 13800. 111 00. 9110]15 21)58108010 60 6110 :990675 ০01 
115025]1 10169726079 810. 3 ৯001) 0 01)1)0% 1006 691)907 ০01 811)09719 01081)]0 
0০ 0109 16211)00 91601. 00: 01015 &:45095 11908] এ] 0230082708 ০০৪ 01005 9%991- 
1076 00110606101) 01 1১200১52119. 

স্থপ্রসিদ্ধ “হতবাদী” লিখিয়াছেন,-- 
“এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাগারের 

উজ্জলতা যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বনু 
অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবি্দিত স্ুকবির রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ 
হইয়।ছ।” 

স্থপ্রসিদ্ধ প্রবাসী” লিখিয়াছেন),-_ 
"নতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহত্য আলোচন। কাঁরয়া ও সম্পাদন করিয়৷ বিখ্যাত। তিনি বন্ধ 

জ্ঞ।ত পদকর্তীর অপ্রকাশিত পদ ও বহু মজ্ঞ।তপুর্্ব পদবণ্তার পদাবলী বন্ধ বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ 
করিয়া এই পদ-রত্বাবণী প্রকাশ কাঁরয়াছেন। * * এই সঙ্কল অপরিচিত পদকর্তাদের 
পদ বাস্তবিকই রদ্বাবলী, অলাধারণ কবিত্ব প্রভায় সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের গ্রক্কত 
কবিত্বরল-উৎস এই সব খৈষ্ণব পদাবলা বঙ্গ-নাহিত্য-রাঁসক মাজ্জরেরই সমাদর লাভ করিবে” 

প্রাপ্তিস্থান-_ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণু সন্সের পুস্তকালয় ও সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটারী, কর্ণওয়ালিস্ দ্রীট, কাপকাতা | মূল্য ২২ ছুই টাকা । 



বৈব-সাইিউজল্জামর্জিক ইতিহাসের উপকরণ 
[ ৩১ ভাগ, ওয় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] 

দীক্ষা গ্রহণ 

আজকাল কি শান্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই মধে। বংশগত গুরুকরণ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। 
গুরুকরণে যোগ্যগুকর অন্ধুপন্ধান শিষা করেন না। গুরু, শিষ্য দীক্ষাগ্রহণের উপধুক্ত 

কি না, দেখেন না | গুরুর পুক্রই গুরু হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকেই দীক্ষ। লইতে হইবে, 
এই মতের স্থষ্টি কি করিয়া হইল, বলা যায় না । তন্বে যোগ্য গুরুর ও যোগ্য শিষ্য অনুন্ধানের 

ব্যবস্থ। আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাদে লিখিত আছে, 
পরিচর্যা বশোঙাভলিগ্গ)ঃ শিষাদ্গুরুর্নহি।” 

শ্রীজীব টাকায় “লাভো! ধনাদিঃ শি্যাৎ” এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরুও দীক্ষাগ্থহণেচ্ছুর সহিত 
এক বৎসর এক সঙ্গে বাস করিয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিলে তবে দীক্ষা দিবেন, এই বিধি 

আছে) 

“তয়োব্সরবাসেন জ্ঞত্বাহ্ন্টোন্তস্বভাবয়োঃ | 

গুরুতা শিষ্যত৷ চেতি নান্াৈবেতি নিশ্চয়ঃ1 

এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিধি, থাকা সন্ত যে বংশানুক্রমিক গুরুকরণ প্রথার কি করিয়! শ্যঠি 

হইল, তাহ! অনুসন্ধেয় | 

হিন্দরমুদলমানের সম্বন্ধ 

বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রায় প্রারস্ত হইতেই অর্থাৎ জয়দেবের কিছু কাল পরেই মুসলমানগণ 
বলদেশে আগমন করেন। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতান্দী হইতে ষোড়শ শতাবীর মধ্যভাগ পর্য্যত্ত 
বঙ্গদেশ পাঠানগণের অধিকারভূক্ত ছিল। এঁ সময়ের মধ্োই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান প্রধান 

গ্স্থগুলি রচিত হয়। তৎকালীন বৈষ্ঞব-সাহিত্যে দেশে স্শাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
মোগল অধিকারের সময়ে রচিত কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্বকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কৃষ্ণদাস- 

( লালদাস নামাস্তর ) কৃত ভক্তমালের অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থ অপেক্ষ। মুসলমান- 

গণের পরিচয় অধিক পাওয়! যাঁয় এবং ৯ সমস্ত গ্রন্থে অনেক স্থলেই হিন্দুমুসলমানের শ্লীতি-বন্ধনের 
চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মোগল বাদশাহগণ ও মুরীদ কুলি খ! 
প্রভৃতি বীর নবাবগণ হিন্দুগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার করিতেন | বন্কাল 

এক সঙ্গে বসবাস করিবার ফলে উভয় জাতির মধ্যে বু ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল ও তাহার! 
পরস্পরকে সহা করিতে শিখিয়াছিল। আকবরের উদার. শাঁসননীতির ফলেও হিন্দুমুদলমানের 
| ১৪ 



১১৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্ত্রিক। “[ ৪র্থ সংখা! 

সপ্তাব বর্ধিত হইয়াছিল। এ সব কথার সাক্ষ/ ইতিহাসও দিয়! থাকে । আমার কিন্ত বৈষ্ণব- 
সাহিত্য আলোচনা করিয়! হিন্দুমুপলমানের সন্ভাব বুদ্ধির 'পত় একটি কার মনে হইয়াছে। 

পরে দেখাইৰ যে, মহাপ্রভূ বছ মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের 
প্রীরপ-সনাতনকে দর্শন করিতে আসিবার প্রবাদও প্রচলিত আছে। তাহার রচিত একটি 

পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে । বহু শতাব্দীর শত অত্যাচারের পরিবর্তে যে জাঁতির মহাপুরুষ অভ্যাচারি- 
গণকে সাদর আদিঙ্গন দিয়া প্রেমদান করিণেন, সে জাতির নহব্ দেখিয়া মুসলমানগণের পক্ষে 
অত্যাচারের মাত্রা হাঁস করা বিশ্ময়ের বিষয় নহে। মহীপ্রতূর প্রেমধর্ম প্রচারের ফলে হিন্দ- 
মুসলমানের সন্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস । 

পাঠান শাননকালে রাজনৈতিক অবস্থ 

পাঠান শাঁসনকালে বঙ্গদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডই 

বিভিন্ন নীতিতে শাসিত হইত। বঙ্গের সুলতান প্রবনপরাক্রাস্ত হইলে এ সমস্ত খণ্ড হইতে 
কর গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুলতান প্রবলই হউন, দুর্র্ধলই হউন, দেশে যে সামস্ত-শাসনপ্রণালী 

ছিল, তা্বষয়ে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যার যে, প্রতাপরুজ্ের রাজের 
পরই এক মুসলমানের অধিকার ছিল। 

মদ্যপ ববনরাজের আগে অধিকার। 

তার ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার ॥ 

পিচ্ছপ্জধা পর্য্যস্ত সব তার অধিকার | 

তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ চৈ চঃ। 

ফেরিস্তাবধিত বিবরণ পাঠে আমাদের অনুমান সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ফেবরিস্ত। লিখিয়াছে 
যে, শের শাহ বঙ্গরাজ্যকে কতকগুল সমক্ষমতাপন্ন সামস্তের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া কাফি 
ফজিলেতকে সমগ্র রাজ্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন 

উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্র ( ১৪৯৭--১৫৪০) এ সময়ে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া 

উঠিয়াছলেন । [76 311235০0150 (০ 1019 001010100 05 10015 ০০01000 83 জি 

৪5 561)1091791)2, 1917067৮171” (7016 56611106) পু এ, ৯7831): ৃ 

জয়াননের চৈতন্যমঙলে তাহার বঙ্গ আক্রমণের অভিসন্ধির বিবরণ লিখিত আছে, তাহা পাঠে 

তৎকালীন বঙ্গাধিপের ( হুদেন সাহ, অথবা নসর সাহ.) পরাক্রমেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই মত আছেন বদর ছুই চারি। 
গৌড়ে উৎকপে তবে পড়িল যে ধাড়ী॥ 
প্রতাপরদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ। 
গুনিয়া গৌড়েন্র তারে করেন উপহাস ॥ 



গন ১৩৬১ ] বৈষ্ঞব-সাঁহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ ১৩৯ 

চৈতত্তদেবে রাজা আজ্ঞা! মাগিল। 

প্রভু বলেন প্রতাপরুত্্র কুবুদ্ধি লাগিল 
কালযবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর। 

সিংহ শার্দুল দেখে কতক অন্তর | 

ওড়, দেশ উচ্ছন্ন করিবেক ববনে। 
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবে এত দিনে । 

লঙ্জ! পাবে প্রতাপরুত্র আমার বাক্য ধর। 

গৌড়মুখে শয়ন ভজন পাছে কর। 
কার্ধীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য। 

গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্ম্য | 

গৌড়েশ্বর অবশ্ঠ আসিব নীলাচণে। 

তুমি ছাড়িবে প্রলর় হইব উৎকণে! 

প্রত নিবারিল সে শুনিয়া গ্রতাপরুদ্র | 
বিজয়ানগরে গেল করিবারে যুদ্ধ 1--জয়াননকৃত চৈতন্ঠমঙ্গল। 

রামানন্দ রায়কুত শ্রীজগন্নাথবললভ নাটকে শ্রীগ্রতাপরুদ্রের প্রভাবের পরিচয় আছে, 
যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্ধরঃ কন্দরং 

স্বং বর্গং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাশ্রং সমুষ্বীক্ষতে | 
মেনে গুর্জরভূপতির্জরদিবারণাং নিজং পত্তনং 
বাতব্যগ্রপয়োধিপোতগ[মিব শ্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ ॥--+১ম অঃ ১৩ 

হুসেন সাহ কিন্তু উৎ্কপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, 

যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশ। 

দেবমূর্তি তাঙ্গিলেক দেউল বিশেষ 1--টৈঃ চঃ। 

ধনবিষুৎপুর, মল্লবংশীয় রাঁজপুতগণের অধীনে মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা! রক্ষা 
করিতেছিল। জনৈক ফরাসী পরিব্রাজক বলিয়াছেন, এরূপ নুশাসিত দেশ তৃমণ্লে নাই। 
রাজাদিগের বড় বড় কামান ছিল এবং এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, শক্র আসিলে তীহারা দেশ 
জলে প্লাবিত করিতে পাঁরিতেন। এই বংশীয় বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । 

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ ও হিন্দু শাসনকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
সপ্তুগ্া মুলুকের সেই ত চৌধুরী ॥ 
হিরপাদাস মুলুক নিল মোক্তা করিয়া । 
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া! ॥ 



১৪০৩ সাহিত্য-পরিষশু-পত্রিকা [ধর্থ সংখ্যা 

বার লক্ষ দেয় রাজার লাধে বিশ লক্ষ । 

সে তুড়।ক কিছু না পাঞা হেল প্রতিপক্ষ ॥ 

রঘুনাথদাসের প্রতি তাহার উত্তি__ 
তোমার জ্যাঠা নির্বধন্ধ অষ্ট লক্ষ খায়। 

আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায় 1_-চৈঃ চঃ। 

গোপীনাথ পট্টনায়ক হিরণ্যদাসের ন্তায় আর একজন হিন্দু শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়া চরিতামুতে 
উল্লেখ আছে। নরোত্তমবিলাস হইতে জান! যায় যে, ঠাকুর মহাশয়ের পিত। শ্রীরুষ্খনন্দ দত্ত খেতুরীর 

রাজা ছিলেন। বেনাপোলের রামচন্দ্র খানও যশোহর বিভাগের কিয়দংশের শীসনাধিকারী ছিলেন, 

ইহা শ্ীচৈতন্তভাগবত হইতে জানা যায়। “অদ্বৈতপ্রকাশে” লিখিত আছে, শ্রীহ্ট জেলার-- 
লাউড়েতে নবগ্রামে ছিল তাঁর বাস। 

দিব্যসিংহ রাজার তাহ! রাজত্ববিলাস | 
এই সমস্ত রাজা মুসনমান অধিপতিকে কর দিতেন। কর যথাসময়ে না দিতে পারিলে 

তাহাদের কিরূপ শাস্তি হইত, তাহা টরিতামুতে বর্ণিত গোপীনাথ পষ্নায়কের ছুর্দশা হইতে 
বুঝা যাঁয়। 

এক দিন লোক আসি প্রভূরে নিবেদিল। 

গোপীনাথে বড় জান! চাঙ্গে চড়াইল 

তলে খড়গ পাতি তার উপরে ডারিবে। 

প্রভূ রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে চৈ চঃ| 

ুই লক্ষ কাহন তার ঠাই বাকী হৈল। 
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজ! ত মাগিল1--চৈঃ চঃ| 

অবন্থ পউরনায়ক প্রতীপরুদ্রের দ্বার নির্ধযাতিত হইয়াছিণেন, কিন্ত তাহার নির্যযাতনগ্রথা 

মুলমানগণের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিণ না। প্রেমবিখাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব বিজ্রোহী চান্দ 
রায়কে ধায় হাতী দিয়! মারিতে গিয়ছিলেন । 

মাতোয়াল করি হাতী আনহ সাক্ষাতে। 

বদিলা অনেক লোক মরণ দেখিতে 1-_প্রেঃ বিঃ। 
. করপ্রদানকারী এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার শাপন দেখিয়। মনে হয় যে, পাঠান রাজগণ দেশের 

আভ্যন্তরীন রাজকার্ধয নিজেরা না করিয়া হিন্দুগণের উপর ভার দিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস- 
গ্রণেতা 516৯৪1 সাহেব বলিয়াছেন,_”11)৩ 0০৮011017)2106 0 006 460878 11) 
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ভিত্তি করিয়! রচিত বাঙ্গালার দামাঁজিক ইতিহাসেও ( ছুর্গাচন্দ্র সান্যাল ) এইরূপ কথা আছে। 
“্ৰাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হন্দুরাজত্ব চলিতেছিল।” 

রাজদ্রোহ ও দস্থ্যভয় 

এইরূপ করপ্রদানকারী রাজাদিগের মধ্যে কেই কেহ আবার কর প্রদান না করিয়া বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিতেন । প্রেমবিলানে রাজমহলের জমীদার চান্দ রায়ের কাহিনী নিম্নলিখিত ভাবে আছে, 

মহাবীর শক্তি ধরে যুদ্ধ পরাক্রমে ৷ 

শুনিয়! তাহার নাম কাঁপয়ে জীবনে | 

চৌরাশি হাজার মুদ্রার ছিল জমীদার। 

তার ধণো৷ দিনে হৈন এমন প্রকার | 

গড়িছ্বারে গেল তাহা ফৌজদার হয়। 

রাজমহল থানা করি আমল কর ॥ 

বলবান্ দেখি সেই বিচারিল মনে । 
না দেয় পাতসার কর থান! দেয় গ্রামে ॥ 

পাঁচ সহল্র অশ্ব রাখে থান! দেয় গ্রামে । 

কত দেশ মারি নিল করি অন্ত্রবল | 

টাদরায় হ্বাধীন হইয়া রাজ্স্াপনের চেষ্টা করেন নাই,-দস্থ্যবৃন্তি করিয়! দেশের উৎপীড়ন 
করয়াছলেন মাত্র । তথকালে দস্থুদলে উদ্র ব্রাহ্মণ সম্তানগণও যোগদান করিয়াছিলেন । 

গোবিন্দ ব্যাড়,য)৷ আর লগত ঘোষাল । 

কালিদাস ভট্ট দস্যু অতি ছুরাচার ॥ 
নীলমণি মুখটি আর রামজয় চক্রবর্তী | 

হরিনাথ গাঙ্গুলী আর শিব চক্রবর্তী ॥ 

পূর্ব্বে তার! চান্দ রায়ের সৈন্য যে আছিল। 

টাদরায়ের সনে বহু দস্থ্যবৃত্তি কৈল।-_-প্রেঃ বিঃ। 

পাঠান অধিকারকালে দেশমধ্যে যে শাস্তি ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লিখিত ঘটনাগুলি 
হইতে পাওয়! যায়। জগাই মাধাই-_- 

মাঁধাই করিয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ । 
ডাকাচুরি পরগৃহ দহে সর্বক্ষণ | 

দেয়ানে নাহিক দেখা! বোলায় কোটাল। 

মদ্যপান বিন! আর নাহি যায় কাল ।স্্চৈঃ ভাঃ। 
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জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায় | 

রাজদ্রোহী দস্থ্যবৃত্তি করেন সদায় ॥-_ প্রেমবিলাস। 

বৈষণব-সাহিত্যের বছু স্থলেই দস্থ্যর উৎপাতের কথা লিখিত আছে । অনেক দস্থ্য তাস্ত্রিক 
আচারী ছিল। 

ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়] । 
চল সবে এক ঠীঞ্চ চতী পুজি গিয়া ।--চৈঃ ভাঃ। 

বহু দুরে গমন করিতে হইলে তখন লোকে জলপথে যাইত । জন্দদন্থারও অভাব ছিল নাঁঁ_ 
জলদস্থ্যভয়ে সেই যবন চলিল। 

দশ নৌকা ভরি বছ সৈগ্ঠ সঙ্গে লৈল1-্পচৈঃ চ2। 

দেশের যখন এরূপ অবস্থা, তখন যে পথঘাট ভীতিসঙ্কুল হইবে, গাহাঁতে আর আশ্চর্য্য কি? 
সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময় । 

সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥ 

রাজারা ত্রিশূল পু তিয়াছে স্থানে স্থানে । 

পথিক পাইলে "জাও” বলি লয় প্রাণে ।--চৈঃ চঃ। 

মুসলমানগণের হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচার 

মুসলমানগণ হিন্দুধর্মের উপর অত্যাচার করিয়া লোককে জোর করিয়া মুসলমান করিতে 

চাহিয়াছিলেন। জয়ানম্দের চৈতগ্ঘ-মঙ্গলে লিখিত আছে যে, মহাপ্রড়র 'আবিভীবের পূর্বের 

'আচম্থিতে নবন্তীপে হৈল রাজভয় | 

্রাঙ্মণ ধরিঞ রাজা জাতি প্রাণ লয় | 
নবন্ধীপে শঙ্খধ্বনি গুনে জার ঘরে। 
ধন গ্রাগ লয় তার জাতি নাশ করে। 

কপালে তিলক দেখে যজ্তচৃত্র কান্ধে 

ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥ 
দেউল দেহর! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 
প্রাণতয়ে স্থির নহে নবহ্বীপবাসী | 

গ্ান্গান বিরোধিল. হাট ঘাট যত। 
অশ্বখ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ 

ঈশান নাঁগরের অস্থৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,-- | 
একদিন হরিদাস কহে প্রভু স্থানে । 
নিত্য ধর্শ নষ্ট করে হুষ্ট শ্লেচ্ছগণে | 
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দেবতা! প্রতিম! ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড। 

দেবপুজ্ার দ্রব্য সব করে লণ্ডভগ্ড | 

শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধন্শান্ত্রগণে । 

বল করি পোড়াইয়! ফেলয়ে আগুনে ॥ 

ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্ট। কাড়ি লঞা যায়। 

অঙ্গের তিলক মুদ্রা বনে চাটি খায় । 

শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সমে। 

দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুই মনে | 

জায় খসিলে দের কুলকুচা জল। 

সাধুরে তাড়ন করে বলিয়া পাগল ॥ 
হেন মতে কত শত ঢুষ্ট ব্যবহারে । 

সর্ব ধর্ম কর্ম তারা দব নষ্ট করে। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই অত্যানারে উত্পীড়িত হইনা উড়ি'ায় চলিয়। গিরাছিলেন | বৈষঃব- 
ধর্মের অভ্যতানকালে মুনলমানগণ যে প্রবন বাধ! প্রদান করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা 

প্রীচৈতন্থভাগবত হইতে পাই । কিন্তু নবোদিত ধর্মকে বাবা দিতে ঝাওয়া৷ সকল সময়ে নিরাপদ 
নহে। শ্রীচৈতন্তভাগবতে কাজীদলনের বৃত্তান্ত পড়িয়া মনে হর যে, মহাপ্রন মুসলমান অত্যাচারে 

ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, দগবল সহ মশাল হাতে করিয়া কাজীকে শাস্তি দিতে গমন করিয়াছিলেন । 
কেছে ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গয়ে ছয়ার 

কেছে! লাথি মারে কেছে করয়ে হুঙ্কার ॥ 

ভাঙ্গিনেন সব যত বাহিরের ঘর। 
প্র বোলে “অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥” 

মহাপ্রভূকে দেখিয়! কাজি যে ভক্তিগদগদচিত্তে আমিন স্ততিমিনতি করেন, এ কথ পরবর্তী 
ইতিহাস-লেখক শ্রীরুষ্দদাস কবিরাজ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রতৃকে হিন্দ 
বিজ্রোহিগণের নেতৃরূপেই বর্ণনা করা হুইয়াছে। 

মুনলমান হক্ত 

যাহা হউক, সন্নযান গ্রহণের পর মহাপ্রভু জাতিনির্ব্শেষে হিন্দ মুসলমানকে প্রেম দান 
করিয়াছিলেন। বহু মুস*মান তাহার কুপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাদশাহ হুসেন শাহ, 
প্য্যস্ত তাহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে 
অনেকগুলি মুসলমান উদ্ধারের কথা লিখিত আছে। 

| ত৷ সভারে কূপ করি প্রভূ ত চলিলা। 
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইল! ॥--চৈঃ চঃ। 
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পরবর্তী কালে অনেক মুসলমান মহাত্মা মহাপ্রত্প্রচারিত প্রেমধর্মের দ্বারা আক্ুষ্ট হইয়া 
বৈষঃব ধর্ম আলোচনা করেন। পল্মাবকাব্যের রচয়িতা স্প্রসিত্ধ আলওয়াল, করম আলি, 
সৈয়দ মর্ভ/জা প্রভৃতি ছু মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী লিখিয়াছেন। এতত্বারা প্রমাণিত হয় 
যে, মহাপ্রভূর সার্বজনীন প্রেমধন্ম প্রচারের পর হিন্দুমুসপমানের মধ্যে অনেকটা প্রীতির ভাব 

স্থাপিত হইয়াছিল। 
হিন্দুমুসলমানের প্রীতি সম্বন্ধ 

রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুনলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহাষা গ্রহণ করিতেন। 
রূপ-দনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রী ও কেশব ছত্রী একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। সনাতনের উপর 
পাঁতশীভের কতটা নির্ভর ছিল, তাহ চরিতামূত হইতে জানা যায় ।--- 

মামার যে কিছু কার্ষ্য সব তোমা! লঞ্া। 

কার্ম্য ছাড়ি থর তুমি রহিলা বসিঞা ॥ 

মুদলমানগণ হিসাবনিকাশে পটু ছিলেন না বিয়া হিন্দ্গণের সাভাষ্য লইতেন। যছুনন্দন দাঁসের 

কর্ণানন্দে মজুমদর, ণিকদার প্রড়তি উপাধিধারী ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ্ী সমস্ত 
উপাধি হিন্দগণের মুসলমান রাঁজপরকারের কর্স্থচক। এক একটি বিভাগে মুসঙ্গমান 
আমিন সর্বপ্রধান ছিলেন। তাহার অধীনে একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু মজুমদার ও একটি 
মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হিন্দু শিকদার থাকিতেন। অনেক ব্রাহ্মণের খা উপাধি ছিল-_বথ৷ স্ুবুদ্ধি খ 
সত্যরাজ খাঁ! প্রভৃতি । মুসলমানগণ কবিরাজী মতেও মিলিত হইতেন। মুকুন্দ গুপ্ত রাজ- 
কৰিরাজ ছিলেন । 

একদিন গ্রেচ্ছ রাজার উচ্চ টঙ্গিতে | 

চিকিৎসার বাত কহে তাহার অশ্বেতে 1--চৈঃ চঃ। 

আজকাল যেমন আমরা ইংরাজী বেশ পরিধান করিতেছি, সেইরূপ মুসলমান আমলে অনেকে 
মুসলমান বেশ পরিতেন। 

ব্রাঙ্গণে রাখিবে দাঁড়ি পারস্ত পড়িবে । 

মোজ। পাএ পড়ি হাতে কামান ধরিবে ।-জয়াননা | 

মহাপ্রভূর পরে যে হিন্দূমুপলমানের সন্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ 
আমরা একথানি 'গরাচীন বৈষ্ণব দলিল হইতে ছাই । মুর্শীদ কুলি খাঁর সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
স্বকীয়! ও পরকীয়া-তত্ব লইয়া বহু তর্ক হয়। এই তর্কের নিরাকরণ উদ্দেস্তে ১৭৩২ খুষ্টাফে 

বৈষ্ণবগণ বিচার করা স্থির করিলেন। “বিচার মানিশাম, তাহ! পাতশাই শুভ! শ্রীযুক্ত নবাব 
জাফর খা! সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল। তিহো কহিলেন, ধর্ম্াংর্্ম বিন তজবিজে হয় না, অতএব 

বিচার কবুল করিপেন।” জয়পঞ্রে মুরশশীদ কুলি খার সহি ও মোহর আছে। 

কোন বৈষ্ণব সাহিত্যিক মুসলমানগণের নিকট সাহায্য বা উৎসাহ না৷ পাইলেও সাধারণতঃ 
বিদ্যোৎসাহী মুসলমান সআটেরা বাঙ্গাল! ভাষার সাহিত্যিকগণকে অর্থ-সাহায্যে উৎসাহিত করিতেন। 
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কবি বিদ্যাপতি নাশির শাহার কাছে কোন সাহায্য পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে তাহার 
একটি পদের ভণিতায় আছে, 

সে যে নাঁসিরা সাহ জানে 

যারে হানিল মদন-বাণে। 

চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর 
কবি বিদ]াপতি ভাণে ॥ 

অর্থনৈতিক অবস্থ। 

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহোৎ্সবের ভুরি বর্ণন। দেখিয়া মনে হয়্ বে, সে সময়ে দেশের লোকের বিশেষ 

অর্থকষ্ট ছিল না। মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও কড়ি হ্বার! কর প্রদান ও ক্রপনবিক্রয় হইত। সনাতন 
গোস্বামী বহু শ্বর্ণমুদ্র! উৎকোচ দিয়া বাদশাহের নিকট হুইতে পলায়ন করিয়াছিলেন । তিন মুদ্রায় 

ভোট-কম্বল পাওয়া যাইত। মহাপ্রভৃকে খুব পরিপাটী করিয়া! খাওয়াইবার জন্য চারি আনার অধিক 
লাগিত না । আট কড়িতেই খাজ! ও সন্দেশ পাওয়! যাইত । 

রঘুনাথদাস-_মাসে ছুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ । 
ছুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অক্টপণ 1--+চৈঃ চঃ। 

তক্তমালের শ্রীনরসীভ ক্র-চরিত্রের নিয়লিখিত বর্ণনা পড়িলে বুঝ! যায় বে, তৎকালে দেশে 
এক প্রকার 28170175 55390) ছিল | 

এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে | 

হুণ্ডি করিবারে গেল! মহাজন স্থানে ॥ 

হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্ধপ করিয়া । 
নরসী ভকত স্থানে হুপ্ডি লহ গিঙ্না ॥ 

উদার বৈষ্ণব তাহ! সত্য করি মানে। 

ছুটিতে ছুটিতে গেলা বৈষ্বের স্থানে । 

তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ। 

দ্বারকা মোকামে মোরে হুডি লিখি দেহ ॥ 

তেঁহো কহে ভাল ভাল শত টাকা দেহ। 

হাজার টাকার হুপ্ডি লিখি দেহ লহ ॥ 

হুঙি লিখি দিলেন হামল সাহার নামে। 
কহে সে তুখর বড় দ্বারকার ধামে। 

যার হুপ্ডি চলে সর্ববদেশ বেয়াপিয়া । 
যাবামাত্র টাক! পাবে হুডি সমপিয়া ॥ 

০ 
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দেশে হুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে হইত । রেশ ছ্টামার ন। থাকায় জোক হছুততিক্ষ প্রগীড়িত দেশ ত্যাগ 

করিত। “জয়ানন্দের চৈতম্যমঙগণ পাঠে জান। যার ধে, শ্রীমন্মহাপ্রভূর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীহট্টে 

ভীষণ ছুতিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু ব্যক্তি শ্রীহট্ট ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বাস করিতে 

আরম্ত করেন। 

শিক্ষা-প্রণালী 

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ প্রকৃতই সারম্ত-কুঞ্জে পরিণত 
হইয়াছিল। উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার এই যুগে সাধিত হইয়াছিল । নবদ্বীপ সেই উচ্চ-শিক্ষার 
কেন্্রস্থল ছিল। ছাত্রগণ গুরুগৃহে আদিয়া অধ্যয়ন করিতেন । গঙ্গানারায়ণ চক্রবস্তী সম্বন্ধে 

লিখিত আছে, 

বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ তিহে। পণ্ডিত প্রধান । 

পাঁচ শত পড়,য়ায় নিত্য অন্ন কৈল দান ॥ 

নবদীপে বনুততর ছাত্রের সমাগম হওয়ায় প্রত্যেক প্ডিতেরই অনেকগুণি করিয়া ছাত্র 
হইয়াছিল-_-সতরাং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের পক্ষে সকল ছাত্রকে অন্নদান করা অতি দুঃসাধ্য 
ব্যাপার ছিল। 

ছাত্রগণ ব্যাকরণ পড়িয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কলাপ ৪১৮ সমধিক আদৃত ছিল। নিয়ে 
তৎকালের দুইটি পাঠ -তাণিক৷ প্রদত্ত হইল। 

স্বস্ত দশনাকার পড়িল ষট.কারক। 

সটীক কলাপ পড়ে পভার ব্যাপক ॥ 

নবদ্বীপের ভিতর পাওত গঙ্গাদাস। 

তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ ॥ 

চক্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে । 

স্বৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে 1- জয়'নন্দ | 

শ্রুতিধর প্রভূ পড়ে কলাপ ব্যাকরণ । 

ৃষ্টিমাত্র শিখে স্থত্র অর্থ বিবরণ ॥ 

শ্রী5দ্বৈত পড়ে তবে সাহিত্যাভিধান 

অলঙ্কার জ্যোতিষাদি কৈল সমাধান |--অঃ প্রঃ। 

দর্শনশান্ত্রের আলোচনাও তৎকালে যথেষ্ট হইত--. 

হ্টায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন । 

বৈশেধিক বেদাস্তে নিপুণ যত জন ।--চৈঃ ভাঃ। 
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ছাত্র-জীবন 

সে সময়ে ছাত্রগণ শ্নান করিতে যাইয়াও পাঠ্য বিষয়ের তর্ক ও আলোচনা করিত । বিদ্যার্থ 
ছাব্রগণের এই বিদ্যাকৌতুকলীলা শ্রীবৃন্দাবনদাদ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । অধীত 

বিদ্যার তর্ক হইতে পরস্পরের অধ্যাপকের বিদ্যা লইয়াও কলহ হইত। 

কেহো বোলে “তার গুরু, কোন্ বুদ্ধি তাঁর ।” 

কেহো৷ বোলে “বোপ এই আমি শিষ্য ধার ॥৮-_চৈঃ ভাঁঃ । 

বিদ্যা-প্রচার 

1২61915581)05 যুগের 11016000এর ন্তায় নবদ্বীপ বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হইলেও, নবদ্দীপ একা 

এই সুবিধা ভোগ করে নাই । সমস্ত বঙ্গদেশে নবদ্বীপ বিদ্যা পরিবেষণ করিয়! দিয়াছিল | নদীয়ায় 

শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ গ্রীসের ১০1/791গণের ন্যায় বঙগদেশের স্থানে স্থানে গমন করিয়া শিক্ষা দিতেন । 

নহাপ্রভৃ এইরূপে পদ্মানদীতীরে যাইয়া বিদ্যাদান করিয়া আসিয়াছিলেন,_- 
মহাবিদ্যাগোঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে। 

পদ্মাবতী দেখি প্রভূ ভূলিলেন রঙ্গে 

সহত্র সহমত শিষ্য হইল তথাই। 
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কার ঠাই ॥ - চৈঃ ভাঃ। 

স্কতবিদ)৷ শুধু ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল নাঁ। কায়স্থ রঘুনাথদাস গোস্বামী স্তবমালা, 
মুক্তাচরিত ও দানচরিত নামক অত্যুত্রুষ্ট সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কারস্থ নরোতমদাঁস 
ঠাকুর ও রামানন্দ রায় সংস্কৃতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন | বৈদ্য শিবানন্দের পুত্র পরমানন্দ কবিকর্ণপূর 

শ্রীচৈতন্ত মহাকাঁবা, শ্রীচৈতন্তচন্রোদয, আনন্দবন্দীবনচম্পু, অণস্কারকৌত্তভ, কষ ও গৌর- 

গণোনদ্দেশদীপিক1 ও চৈতন্তশতক সংস্কৃতি রচন। করিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত তাহার কড়চা সংস্কৃতে 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীথগবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর সংস্কতে গৌরগণার্চন-দীপিকা 

প্রভৃতি প্রস্থ লিখিয়া গিয়াছেন। | 

উচ্চশিক্ষা সকলে লাভ করিতে ন! পাঁরিলেও, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল না। 

বড় বড় পঙ্ডিতে সাধারণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন, উপান্ত দেবদেবীগণের লীলা! ও স্ততিবর্ন- 

মূলক গান হইত, তাহাতে সকলে শিক্ষালাভ করিত। 
এক স্থলে শ্রীমস্তাগবত ব্যাখ্যা হয়। 
অন্য স্থলে চৈতন্তভাঁগবত চরিতামৃত কয় | 

প্রথমে করয়ে গান চৈতন্তমজল | 

তার পরে হয় গান প্রীকষ্ণমঙ্গল | 
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পরে হয় গোবি্গের গৌরকৃষ্ণলীলাগান | 
নরোত্তমের গানে সবার জুড়ায় মন প্রাণ।॥ 

বিদ্যাপতি চণ্ীদাসের কঞষ্ণচলীঞগানে । 
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে | 

ভাষা! ও সাহিত্য 

সাধারণের মধ্যে প্রেমধর্সের ব্যাখ্যা প্রচার করিবার জন্য অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত গতাহ্গতিকত 

ত্যাগ করিয়! সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামূতের ন্যায় 

দার্শনিক গ্রন্থ যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় লিখিতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, ইহা! তাহার মহত্বেরই 
জন্যতম নিদর্শন | বৈষ্ণবসাহিত্যিকগণই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্যতা 

প্রদান করেন। জীবনী, দর্শন, গান, ত্রমণবৃত্তাস্ত, মনোবিজ্ঞান, স্ত্বতি প্রভৃতি নান! বিভাগে প্রস্থ 
লিখিয়া! বৈষ্ণবগণ বাঙ্গাল! ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্না করিয়া তুলিলেন। 

বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের একটি উপনিবেশ বসিয়াছিল। তাই বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে "ব্রজবুলির” 
যথেষ্ট মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তখনও ভাষার যথেষ্ট গ্রভেদ ছিল 
ঈশানের অধৈত-প্রকাশের ভাষার সহিত চৈতন্যভাগবতের ভাষা মিলাইলেই এ থা বুঝিতে পারা 
যাইবে। 

সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান 

মহাপ্রভূ তাহার উদ্দার প্রেমধর্ম্ে “স্ত্শুক্র দিজবন্ধ,নাং ত্রয়ী 'ন শ্রুতিগোারা” নীতি অবলগ্বন 
করেন নাই। পুরুষের সহিত ধর্ম্নরাজ্যে স্ত্রীজাতির সমান অধিকার, ইহাই বৈষ্ণবগণ প্রচার 

করেন। পকর্ণানন্দে” শ্রীনিবাস আচার্য গ্রভৃর বহু স্ত্রীশিষ্যের পরিচয় আছে। মহাপ্রভুর তিরো- 

ভাবের পর নিত্যানন্দ-পত্বী শ্রজাহৃবাদেবীর বৈষ্ণব-মমাজে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা হইতে 
তৎকালীন বঙ্গলমাজে মহিলার স্থান নির্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না । এই জাহুবাদেৰী বঙ্গরমণী- 

ফুলের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত । বহু বৎসর ধরিয়৷ তিনিই বৈষ্ণবসমাজের 
নেত্রী ছিলেন৷ ভক্তিরত্বাকর, প্রেমবিলাদ ও নরোতমবিলাঁ পাঠে জানা যায় ষে, তাঁহার আজ্ঞাতেই 

খেতৃরীর মহোঁৎসবে সমস্ত কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইত । এই বঙ্গরমণী বৃন্দাবন হইতে বঙ্গের প্রাস্তসীমা 
র্ধ্যস্ত ভ্রমণ করিয়! বৈষ্ণব-ধর্্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু যে উপদেশিকা হইয়া সেবা 
ও শ্রদ্ধাঞ্জলিই গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে, বঙ্গরমণীর শ্তঃস্কত6 মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবাও তাহার 

মধ্যে দেখা যায়,” 

সে দিবসে শ্রীজা্বা ইশ্বরী আপনে । 
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধনে ॥ 

রঙ্ধন*পরিবৈষণ করিক্া বহু বার তিনি তক্তবৃন্দকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয্াছেন । 



লন ১৩৩৮]  বৈষ্ঞব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ ১৪৯ 

প্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভূর কন্যা হেমলত ঠাকুরাণীও মুর্শিদাবাদ অঞ্চতো বৈষ্ঞবধর্মম প্রচার 

করিয়াছিলেন | বৈষ্ব-সমাজ তাহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা! আমর! 

যছুনঙ্গনদাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে লিখিত নিয্নো্কুত পয়ার হইতে বুঝিতে পারি। 
শ্ীআচার্য্য গ্রভুর কন্ত শ্রীল হেমতা । 

প্রেমকল্পবল্লী কিব! নিরমিল ধাতা ॥ 

সেই ছুই চরণপদ্গা হৃদয়ে বিলাস | 
কর্ণানন্দরস কহে যছুন্নদন দাঁস ॥ 

হিন্দুরমণীগণ সাধারণতঃ গৃহকোণে তাঁহাদের মাধুর্য) বিকীর্ণ করিতেন না, মুসলমান মহিলা 

গণের স্ায় তাহার! পর্দার মধোই আবদ্ধ থাকিতেন না! তীহারা স্থুবিধামত শ্বাযী বা আত্মীয়ের 
সহিত তীর্ঘযাত্রাও করিতেন। 

সে বৎসর প্রভূ দেখিতে সব ঠাকুরাণী 

চলিল1 অদ্বৈত সঙ্গে মচ্যুত-জননী | 

শ্রীবাস পঙ্ডিত সঙ্গে চলিল৷ মালিনী । 
শিবানন্দ দাস সঙ্জে তাহার গৃহিণী ॥ 

আচার্ধ্যরত্ব সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী ॥ 

তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ।--চৈঃ চঃ। 

মহিলাগণের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা আমরা শিখি মাইতির ভগিনী শ্রীমাধবী 
দেবীর রচিত পদাবলী হইতে জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকলতরুর 
৭৮৮, ১৮০৪, ২৩৯২ ও ২১৯৩ সংখ্যক পদ তাহার লিখিত | 

পর্য্যটন 
রেলগাড়ী না থাকিলেও লোকে দুরদেশে ভ্রমণ করিত। হ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ- 

প্রভূর, অদ্বৈতপ্রকাশে অদ্বৈত প্রভূর, চরিতামৃতে মহাপ্রত্তর এবং ভক্তিরত্বাকরে শ্রীনিবাস ও 
হ্বামানন্দের বহুদূরব্যাপী পর্যটনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলেও ভ্রমশকারিগণ গমন 
করিতেন। 

আমি করিলাঁঙ যে পৃথিবী পর্য্যটন 

অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম 1 

গুজরাট কাশী গয়া বিজয়ানগরী | 
সিংহল গেলাঙ আমি যত আছে পুৰ্রী 1-চৈঃ ভাঃ। 

পথে দস্থা-ভয় হেতু পর্যযটনকারিগণ দলবদ্ধ হইয়! গমনাগমন করিতেন। এইরূপ একটি দল 
দেখিয়া ভীত হইয়া রাজদুত প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে,_. 

পরঃ সহশ্রাঃ সহসৈব পাঁরে 
চিত্রোৎপলং যে মন্গুজাঃ সমূড়াঃ | 
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কিং তৈর্থিকান্তে পরচক্রজাঃ কিং 
শ্রুত্বৈব কোলাহলম!গতোহস্মি ।--চৈতন্যচন্দোদয় নাটক, ৮অঃ। 

সন্কীর্তন ও অ.মোদ-প্রমোদ 

ঙ্কীর্ভন দ্বারাই মহাপ্রত ধর্মপ্রগর করিয়াছিলেন । সন্কীর্ভন এ দেশে নূতন নহে শ্রীমত্তাগবতে 
«কলৌ সন্কীর্তনপ্রাধৈর্যজস্তি হি স্থমেধসঃ” বাক্য আছেঁ। বৌদ্ধগণের ঠৌহাও সন্কীর্তনরূপে গীত 

হইত। কিন্ত মহাপ্রভৃূ সেই সঙ্কীর্তনমধ্যে নব ভাবের উন্মাদন। দিয়। তাহার নব-প্রাণ স্থষ্টি 

করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গড়েরহাঁটা কীর্তনের রাগ-রাগিণী স্থষ্টি করিয়া খেতুরীর 
মহোৎ্সবে এ স্থরে কীর্তন করেন । 

কেহে। কহে এঁছে গীতবাদ্যাদি না হয়। 

ন| জাগিয়ে নরোত্বম কৈছে প্রকাশয় ॥ 

কেহ কহে মহাপ্রভূ স্বরূপের মথে। 

শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে | 

গীত প্রথারক্ষা, ক্ষোভ নিবৃত্তি নিমিত্তে । 

প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিত্তে ॥ 

সে সময় তাহা প্রেমসম্পটে রাখিল। 

নরোত্তমদ্ারে প্রভু এবে উধারিল।--ক্তি-রত্বাকর। 

বঙ্গের জনসাধারণ যে কীর্তনরসে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন, তাহা! আর বিশেষ করিয়া বলিতে 

হইবে না। পরবর্তী কালে উতৎপত্তিস্থানান্ুসারে মনোহরসাহী, রেণেটা ও মন্দার্ণ নামে আরও 

তিনটা কীর্ভনশাণ। প্রসিদ্ধ লাভ করে। উপ্ত প্রকার নামকর্ণ হইতে বঙ্গদেশে কীর্ভনের প্রভাব 

অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীরাধাকঞ্চণীলর সহিত শ্রীমন্হাপ্রভূর লীলার সামপ্রস্ত রক্ষা 

করিবার জন্ত শীর্ভনারস্তে গৌরগান্দ্রক! গীত হইয়। থাকে। শ্রীথগুবাসী শ্রীনরহরি সরকার 

ঠাকুরই বোধ হয় গৌরচক্জিকার স্থষ্টিকর্তা ৷ পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ, সরকার ঠাকুরের নিকট 
খণ স্বীকার করিয়া! লিখিয়াছেন,_ 

শ্রীদরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে । 

পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা! হৈল মনে ॥ 

বৃন্দাবনদাসও অধিবাসের একটি পদে গাহিয়াছেন,_ 
সংকীর্ভনের অধিকারী হইলেন নরহরি 

বিলসই শ্রীরঘুনন্দন।-_গীতরদ্বাবলী । 

অনেকের ধারণা, মহাপ্রভু মদের প্রবর্তক । কিন্ত তাহার পূর্ববর্তী মালাধর বস্থুর শ্রীরুষখ 
বিজয়ে যুদজের উল্লেখ আছে। 
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লোে চিত্তবিনোদনের জন্ত নাটক অভিনয় করিত। শ্রৈতন্ত ভাগবতে মহীপ্রতৃকর্তৃক 

“রুক্িণী” নাটক অভিনয়ের কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চৈতন্তচ্োদয়, দানকেলীকৌমুদী, 
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব প্রভৃতি নাটক আছে। 

লোকে পরম আগ্রহের সহিত মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, যোগিপাল, মহীপালের গীত গান করিত। 
উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৈর্য্যশালিনী নায়িকার লক্ষণে বানর পোষার কথ! দেখা যায়, “হারং হারতে 

হরিপ্রণিহিতং” 1 পাশাখেলা এ দেশে প্রাচীন.কাঁল হইতেই প্রচলিত ছিল এবং বৈষ্ণব-সাহিত্ে 

ইহার বর্ণনা আছে। 

রাই যব ধরি জিতহ লাগণ 

দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।--গোবিন্দদাস। 

ফাগুখেলায় খুব আনন্দ হইত, - 

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে। 

কেহ হস্তে লৈরা ফাগু ধার কার পিছে 1--দরোত্তএবিলাস | 

চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও চাঁক্কধ্য 

চিত্রবিদ্য| দেশে স্ুপ্রচ1রিত ছিল এবং উচ্চশ্রেণীর নরনারী অস্কবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন-- 

তুয়া অন্ধুরূপ এক পটে লিখিয়া 
দেয়ল তাকর আগে। 

সোপ্রপ হেরি মুরছি পড়। ভূতলে 
মানয়ে করম অভাগে ॥ -বডুনন্দন | 

বুন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ও তৎকালীন বাঙ্গাদার বু মন্দির দেশের স্থাপত্য-বিদ্যার 

সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । মন্দির ও মূর্তি-শিল্পী সমাজে যথেষ্ট সন্মান পাইতেন। ্রহরিগক্তি- 
বিলাসে আছে,_ 

ততঃ সপরিবারাংস্চ শ্রীমূর্ত্যাদিবিধায়িনঃ। 
শিল্পিনোহ্ভ্যচ্ বিবিধৈঃ দ্রব্োর্বাক্যেশ্চ তোষয়েৎ ॥ 

পারিবারিক জীবন 

সমাজে দশকর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। ছয় মাসের সময় অশ্নপ্রশান ও নামকরণ হইত," 
এক ছুই তিন করি পাঁচ ছয় মাসে । 

নামকরণ হুইল অন্নপ্রাশন দিবসে ॥ 

পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর | 
অলঙ্কার ভূষিত সোনার কলেবর 1৮: মও। 
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পাঁচ কৎসরের সমর হাতেখড়ি ও চুড়াকরণ হইত। 
পাঁচ বৎসর গ্রভূর হইল বয়স। 
দিনে দিনে বাড়ে প্রভুর প্রেমানন্দ বেশ ॥ 

মিশ্র পুরন্দর দেখি আপন তনয়। 

হস্তে খড়ি চূড়াকর্ণের এই ত সময় ॥ 
আগে দিল! হাতে খড়ি পড়িবার তরে। 

যাহে চৌধষটি বিদ্যা জিহবা অশ্বে ক্,রে 
তবে করি চূড়াকর্ণ সংযোগ আপার । 

নানা বিদ্যান্তীয় আনি করিতে বিচার 1--6ঃ মঃ। 

চুড়াকরণের সময় বেদপাঠ ও যজ্ত হইত, 
ব্রাহ্মণেতে বেদ পড়ে গারনে গার গীত ॥ 

করিল সে যজ্তবিধি যে ছিল উচিত --৮8 মঃ ॥ 

উপবীতকালেও যথেষ্ট ধূমধাম হইত, 
বজ্ঞকর্ম্ম জানে যে জানএ বেদরীত | 

গুবাক চন্দন মাল! ব্রাহ্গণেরে দিল। 
শত শত কুলবধূ সিন্দর পড়িল ॥-_-চৈঃ মঃ। 

সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল । নরোতমের-- 

বয়ঃক্রম হইল আসি দ্বাদশ বৎসর | 

রূপ দেখি পিতামাতার আনন্দ অন্তর ॥ 

বিবাহ লাগি দৈবজ্ঞ বসাইল বিরলে । 

বিলঘ্থ না সহে বিবাহ করাহ সত্বরে 1--প্রেঃ বিঃ। 
পঞ্চদশ বর্ধ বয়ঃক্রমকালে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষমীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ 

প্রভুর বার বৎসর কালে হাড়াই পণ্ডিত তাহার বিবাহ দিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছিলেন । বন্ু- 
বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় ছিল ন1। নিত্যানন্দ বন্থুধা ও জান্বী নায়ী ছুই ভগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ 
করেন। শ্রীনিবাস আচার্যয-_ 

বৈষ্বের অনুরোধে বিবাহ করিল। 

কত দিন পরে পুন আর বিভা কৈল।--কর্ণানন্ন | 

বিবাহে সামাজিক ভোজনের কথ| বৈষ্ব-সাহিত্যে উল্লেখ নাই । 

“অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে ।” 
বলিয়া নিমস্ত্রণ হইত এবং নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলে, 

তবে গন্ধ চন্দন তাঘ্ুল দিব্যমালা। 

্রাঙ্মণগণেরে সবে দিবারে লাগিল! 
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শিরে মালা সর্ব্ব অজ্ে লেপিয়া চন্দনে | 
এক বাট! তান্ব্ল দেন একে! জনে ॥ _চৈঃ ভাঃ। 

আধুনিক কালের স্তায় তখনও বিবাহের মিছিল বাহির হইত, 

সহম্্ সহ দীপ লাগিল জলিতে। 

নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে । 

আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খার। 
চলেন হইয়া! ছুই সারি পাটোয়ার | 

বর কন্টার বাটা আসিলে পর নিয়লিখিত উপায়ে তাহাকে বরণ কর! হইত,_- 
হাথেতে উজ্জল দীপ অন্তর উল্লাস ॥ 

আইহগণ আগে পাছে কন্ভার জননী | 
বর উরখিতে ধনী চলিলা আপুনি ॥ 
সাত প্রদক্ষিণ করি সাত দীপ হাতে। 

চরণে ঢালিল দৃধি হরষিত চিতে ॥--চৈ£ মঃ| 

*গুভদৃষ্টির সময়, 
তৰে মধ্যে অস্তঃপট ধরি লোকাচারে। 

সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্তারে ॥--চৈ: ভাঃ। 

তাটগণ আসিয়! বর ও কন্ঠাকুলের গুণকীর্তন করিত । যথা৮_- 

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রাঁয়বার 1--চৈঃ ভাঃ। 

বরপণপ্রথা ছিল বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর বিবাহের সময় আছিকালিকার ন্যায় 
বরের দর-কষাকধি হয় নাই। বরপক্ষ হইতেই কনণ্তাপক্ষের নিকট প্রস্তাব গিয়াছিল। তবে 
কন্াকর্তা যথেষ্ট যৌতুক বরকে প্রদান করিতেন । যথা, 

তবে দিব্য ধন ভূমি শয্যা দাসী দাঁস। 

অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাদ ॥--চৈঃ ভাঃ। 
বাসরে যথেষ্ট আমোদ-গ্রমোদ হইত, তাহার বর্ণনা চৈতন্তমঙ্গলে আছে। অনুলোম বা 

গ্রতিলোম বিবাহের কোন উদ্দাহরণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। 

বিষুঃ্রিয়! দেবী শ্রীশচীমাতাকে যথোচিত সেবা-গুশ্রুযা করিতেন । তৎকালে বধূ ও শাগুড়ীর 

মধ্যে যে কিরূপ ধনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা গ্রীচৈতন্তের গৃহত্যাগের পর এই স্েবাপরায়ণা মহিলার 
কাহিনী হইতে বুঝিতে পারি। অন্তান্ত পারিবারিক মন্বন্ধের চিত্র বৈষব-সাহিত্যে সবিশেষ অঙ্কিত 
হয় নাই। অভিথিসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত | জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জনৈক 
তৈর্ধিক ব্রাঙ্গণ অতিথি হুইয়াছিলেন। বালক নিমাই তাহার আহার্ধ্য তিন বার নষ্ট করিয়া 
দিয়াছিলেন। মিশ্রের আক্ষেপ হইতে আমর! অতিথির প্রতি গৃহস্থের বন্ধের পরিমাণ অনুমান 
করিতে পারি। 

০৬, 
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হুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে। 

মাথা নাহি তোলে মিশ্র বচন না! স্ষ/রে-_-চৈঃ ভাঃ। 

গ্রাম্য-নিবেশ 

প্রত্যেক গ্রামই শ্বমম্পূর্ণ ছিল। বর্ধিষুণ গ্রাম মাত্রেই যে ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, বৈদ্য ব্যতীত তস্তবায়, 
গোপ, গন্ধবণিক্, মালাকার, তান্ব,লী, শঙ্খবণিক্ ও দর্ববন্ত বাঁস করিত, তাহার প্রমাণ শ্রীটচৈতন্ত- 
ভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভূর নগরভ্রমণ-কাহিনী হইতে জানিতে পার! যাঁয়। প্রত্যেক জাতির জন্ত এক 
একটি পাড়া! নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী থাক! আমাদের নিকট বিচিত্র 
বোঁধ হইতেও পারে, কিন্ত তদানীস্তন হিন্দুসমাজ জ্যোতিষীর মত না লইয়া কোন গুভ-কার্ষেয 
হাত দিতেন না। চণ্ডীদাসেও আছে, শ্রীরুষ্ণ -- 

গ্রহবিপ্রের বেশে যাঁন ভান্গুর ভবন। 

পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে। 
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে ॥ 

বিলাতী এসেন্স ব্যবন্ৃত না হইলেও আমাদের দেশে স্থগন্ধি দ্রব্যের বা সৌখীনতার অভাব 
ছিল না। মহাপ্রভৃকে গন্ধবণিক বলিতেছে»_- 

আঞ্জি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর। 

কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর 
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে । 
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে 1--চৈ$ ভাঃ। 

প্রচৈতন্তভাগবতে হিন্দুপলীর স্নানের ঘাটের যে মনোহর বর্ণনা আছে, নিজে ন! পড়িলে 
তাহার সৌন্দর্ধ্য উপলব্ধি কর! বায় না। নবদ্বীপের ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে। 

্রাঙ্মণগণ জলে আবক্ষ ডূবিয়া মগ্্রপাঠ করিতেছেন কেহ বা তীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। হিন্দু 
কুমারীর৷ নানাবিধ পুষ্পসস্ভারে শিবপুজা করিতেছে_-মহিলাগণের শাড়ীতে শাড়ীতে ঘাট 

আচ্ছাদিত হইয়। গিয়াছে । আধুনিক সহরবাসী বাঙ্গালীর নিকট এ মধুর হিন্দুচিত্র কোন 
দ্বপ্ন-রাজ্যের বলিয়! প্রতীত হয়। 

বিবিধ 
সের শাহ কর্তৃক ডাক-প্রথা স্থাপিত হইলেও সাধারণে তাহা ব্যবহার করিতে পাইত না বা 

করিত না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে লোক-মারফৎ্ পত্রাদি প্রেরণের কথাই পাওয়া যায়। পর্ডিতগণ 
যে সংস্কতেও পত্রাদি লিখিতেন, তাহ! কর্ণাননে উদ্ধূত শ্ীজীব গোস্বামীর একথানি পত্র হইতে 
জানা যায়। তৎকালে দেশে মটর-গাড়ী না থাকিলেও ধনিগণের বিলাসবৈভবের কিছু ক্রটি হইত না । 

বড় বড় বিষয়ী সকল দোল! হৈতে । 

নাষ্িয়া করেন নমস্কার বনু মতে 1--চৈঃ ভাঃ। 
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নুসঙ্খিত হইবার জন্ত পুরুষেও অনঙ্কার পরিত। অলঙ্কারের মধ্যে চৈতন্তভাগবত ও পদাবলী 
হইতে নিয্নলিখিত অলঙ্কার গুলির নাম পাওয়। যাগ বর্ণের অঙ্গ দ, বলয়, অঙ্গুরীয়ক, হার, কুণডল, 
নুপুর, মল্প প্রভৃতি । জয়ানন্দ তাহার চৈতন্তমঙ্জলের নদীয়াখণ্ডে নবন্বীপ-বর্ণনার় তৎকালে 

ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়াছেন । লৌখীন জরব্যসমূহ ঘরে ঘরে ফিরি 
করিয়া স্্রীগণও বিক্রয় করিত। চগ্তীদাসে আছে,_- 

নাগর আপনি হৈল৷ বণিকিনা 

কৌতুক করিয়া মনে । 
চুয়া যে চন্দন অমল বণ্টন 

যতন করিয়া আনে। 

কেশর যাবক কন্তরী দ্রাথক 

আনিল বেণার জড়। 

পূর্বকালেও দেশী কনসার্ট বাদ্য বাজিত। চৈতন্যমঙ্জলে আছে,_ 
বাণ! বেণুক বিলাস বংশীর নিসান। 

র্বাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান ॥ 

নিয়লিখিত বাগ্যযস্ত্র গ্রচলিত ছিল,__ 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে ভেউর ( ভেরী ) কাহাল ( ঝাঁঝ )। 

মৃদ্গ গড়াহ বাজে কাংস্ত করতাল । 

ঢাকের ছড়ছড়ি শুনি োজনের পথে। 

গুনিঞা জুড়ায় হিয়া শাহীনি শবনে ৷ -চৈঃ মঃ। 
বৈষ্ব-সাহিত্যের বহু স্থলে তদানীন্তন খাদাসামগ্রীর এমন সকল বর্ণন] আছে যে, পড়িতে 

পড়িতে প্রসাদ পাইবার ছুরন্ত লালসা! মনে উপস্থিত হয়। শ্রীকষ্খদাম কবিরাজের এমন একটি 
বর্ণন৷ উদ্ধার করিয়া আমর! “মধুরেণ সমাপয়েৎ” নীতি পান করিব। 

গীত সুগন্ধি ঘ্বতে অন্ন সিক্ত কৈল। 

চারি দিকে পাতে ত্বত বহিয়৷ চলিল॥ 

কেয়াপত্র কলার খোলা৷ ডোঙ্গ! সারি সারি । 
চারি দিকে ধরিয়াছে নান! ব্যঙ্জন ভরি ॥ 

দশ প্রকারের শাক. নিথ্ব স্্ুকুতার ঝোল। 

মরিচের ঝাল, ছানাবড়। বড়া ঘোল। 

ছপ্ধতৃম্বী, হুগ্ধকুম্মাও, বেসারি লাফরা । 
মোচাঘণ্ট মোচাভাজ! বিবিধ লাফর! 

বৃদ্ধ কুম্মাণ্ড বড়ীর ব্যঙ্জন অপার। 

ফুলবড়ী ফলমুলে বিবিধ প্রকার । 
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নব নিঘপত্র সহ তৃষ্ট বার্তাকী। 
ফুলবড়ী পটলভাজ। কুম্া মানচাকী ॥ 

ভূষ্ট মা, মুগনূপ অমৃতে নিঙ্গয়। 

মধুরায় বড়ায়াদি অন্ন পাঁচ ছয়। 

মুগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট। 

ক্গীরপুলি নারিকেলপুলী আর কত পিষ্ট ॥ 

কারিজবড়। ছুগ্ধ চিড়া হুগ্ধ লকলকী। 

আর বত পিঠা কৈল কহিতে না শকি | 

ভ্াবিমানিবিহারী মজুমদার 



৬প্যারীর্টাদ মিত্র 

ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ভান্র মাসে ৮প্যারীাদ মিত্র মহাশয় ৬রাধানাথ শিকদারের সহারতায় 
একখানি মাঁিক পত্র বাহির করেন। উহার প্রত্যেক সংখ্যার গৌঁড়ায় লেখা থাঁকিত, «ইহ 
চলিত ভাষায় লেখা, স্্রীলোকদের জন্যই লেখা, পঙ্ডিতেরা ইচ্ছ! করেন - পড়িতে পারেন, তবে ইহা 
তাহাদের জন্ত লেখ! নহে।” এইরূপে চলিত ভাষায় লিখিব বলিয়া পণ করিয়া বাঙ্গালা লেখ! এই 
প্রথম। স্ত্রীলোকদিগের জন্ত লিখিব বলিয়৷ পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, এই প্রথম। ইহার 
পূর্ব বাগান! ছিল, বাঙ্গালা গদ্য ছিল__কিস্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পঞ্ডিতি ভাষায় লেখা। 
চলিত ভাষা থেকে বত দুরে থাকা যাঁয়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পঞ্ডিত মহাঁশয়দের এই 
ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথ! দুরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা! কঠিন 
ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশস্করের কাদন্বরীর তর্জমা পড়িয়া বলিতে গুনিয়াছিলাম, 
--আহা ! তারাশঙ্কর কি চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে ! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। 
এই ত লেখার গাস্তীর্য্য। 

যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব 
সাহসের কাজ, খুব দুরদৃষ্টিরও কাজ। প্যারীর্াদ মিত্র মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, সাধুভাষ! লোকে পাড়িতে পারে না, বুঝিতে পারে না, সুতরাং মে ভাষায় লেখা 
আর না লেখা, ছুই সমান। তাই তিনি চলিত বাঙ্গা”! ধরেন! এ ধরায় বিশেষ উপকার 
হইয়াছে । এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্জালা একটা ভাষা হইয়া দড়াইয়াছে। 

নত্রীলোকদের জন্য লেখা, ইহারও বিশেষত্ব আছে। আগে বাঙ্গালা গদ্যে বই লেখা হইত-_ 
তার বিষয় ছয় সংস্কৃত হুইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল--রুচি এমন 
কদাকার যে, স্ত্রীলোকের হাতে কোনও মতেই দেওয়া যায় না। তাই শুধু মেয়েদের পড়িবার ভন্ত, 
তাহাদের আমোদের জন্ঠ, যাহাতে তাহাদের শরীর ও মনের ্কুক্তি হয়, তাহার জন্য ভাল ভাল 
উপদেশ দিয়া এই পত্রিকা বাহির করা হয়। বস্কিমবাবু ঠিক বলিয়াছেন, ইহার পূর্ব বালা, 
সংস্কত ও ইংরাজীর গণীর মধ্যে থাকিত, তাহার নিজের গণ্ডী ছিল না। বাবু প্যারীঠাদ মি্রই 
প্রথমে দেখাইয়াছেন ষে, বাঙ্গালা দেশেও ঘরের কথা লই বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার 
মতনও হয়। আঁর এই ৭০ বৎসর পরে এখনকার লোকের ধারণা, বাঙ্কালায় ঘরের কথা লইয়াই 
বই লেখা উচিত এবং তাঁহা পড়িলেই বেশী উপকার হয়। 

প্যারীর্টাদ মিত্রের মাসিক পত্রিকাতেই "আলালের ঘরের ছুলাল" প্রথম বাহির হয়। এ 
গল্প পচিশ সংখ্যাতে বই হইয়! বাহির হয়। এ বইয়ে কিন্তু বাবু পযারীটাদ মিত্রের নাম ছিল না, 
মলাটে লেখা ছিল, *ভ্রীটেকটাদ ঠাকুর গ্রশীত।” টেকচীদ গ্াকুর কে, ইহা কেহই বুঝিতে 
পারিত না। বাবু প্যারীচাদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারী ও পব.লিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, 
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সেই সময় আসাম দেশ হইতৈ একজন বড়লোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন-_তীহার নাম 
ছিল টেকচন্ত্র ফুকন্। তিনি কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। 
তাহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকাদ ঠাকুরের উত্পত্তি। সে কালের অনেক লোকেই তাঁহার 
নাম জানিত, এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে | 

বাবু প্যারীচাদ মিত্র যদি ছুই একখানি “আলালের ঘরের ছুলালে”র মতন গল্লের বই লিখিয়াই 
নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহাকে গল্পের প্রথম লেখক বলিয়া মান্ত করিতে হইত । কিন্ত 
গল্প লেখার চেয়ে তিনি ঢের বেশী কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায 
সব জিনিষই লেখা যায়, সব তাবই প্রকাশ করা যায়। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্তানেরও বই লেখা যায়। 
তিনি চাষ ও বাগান করা সম্বন্ধে বাঙ্কালায় অনেক রচন! করিয়া গিয়াছেন। তিনি এপ্রি-হট্িকালচার 
সোসাইটার মেস্বর ছিলেন। এই উপলক্ষে চাষ ও বাগানের বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়! গিয়াছেন। 
সেগুলি চলিত ভাষায় লেখা, সহজ করিয়া লেখা, তাহ! পড়িলে এখনও লোকের উপকার হইতে 
পারে। তাহার “আধ্যাত্মিকায়” অতি সহজ করিয়া যোগ ও বেদাস্তদর্শনের অনেক গভীর কথ 
বুঝাইবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। তাঁহার “অতেদী”তেও এই রকম দর্শনশান্ত্রের কথা আছে। 
মাদিকপত্রিকায় তিনি যে মকল ইতিহাসের গল্প লিখিয়াছেন, সেগুলিও বড় মিষ্ট। গজনীর 
সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কোন্ বারে কি করিয়াছিলেন, তাহার মাসিক পত্রিকায় 
অতি সুন্দর করিয়৷ তাহ! লেখা আছে। ভগ পাগুদের কি করিয় বিজ্রপ করিতে হয়, তাহ! তিনি 
বেশ জানিতেন। তবশঙ্করবাবু, বাচম্পতি মহাশয়, গৌঁসাইজি প্রভৃতির চরিত্রে ভঙ্াঁমি কেমন 
করিয়া ধরাইয়া দিতে হয়, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়াছেন। তিনি চৌচাপটে দেখাইয়াছেন যে, 

বাঙাল! ভাষায় সব রকম ভাবই প্রকাশ করা যায়, আর সব রকম সাহিত্যই লেখা যায়। 
প্যারীচাদ মিত্র মহাশগ 'এক অন্কুত প্রক্কৃতির লোক ছিলেন। তিনি খুব খাটিতে পারিতেন। 

খাটিয়া তিনি কখনও ক্লাস্তি বৌধ করিতেন না । ছেলে বেল! হইতেই তাহার খাটুনির আরম্ত। 
ছিনদুক্লেজে। পাতে পদ্ধিতেই ভিনি বাড়ীতে এক স্কুল বমহিয়ছিলেন। তিনিই বেদী করিয়া 
পদ্ধাইভেন। তাহার পর বত বয়স বাঁড়িতে লাগিল, তীহার খাটুনিও বাড়িতে লাগিল। তাহার বাপ- 
গিতামহ কারবারী লোক ছিলেন। কারবারেই তাহাদের প্রীরদ্ধি। তিনিও কারবারই করিতেন। দর্ 

মেউকাক কলিকাতা ত্যাগ কারিলে তীঁহার স্মতি-রঙ্ষার জঙ যে আন্দোলন উপস্থিত হয় প্যারী 
' বাবু তাহাতে গুব একহাত ছিলেন | তার সেই শ্বাতির জন ব্খন মেটকাক হল হইল, তখন লোকে 

“ওঁযাফেই সেফেটারী ও সেখানে বে পবলিক লাইব্রেরি হইল, তাহার লাইঝোরিযান করিল । তিনি 
-খাডি দিক ছিলেন ও তাঁহার পড়াগুন! এত বেশী ছিল যে, কি ইংরাজ, কি বাজালী, ধাঁহার 

ধর কিছু জানিবার দরকার হত, মেটকাফ হলে লাইব্রেরিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং 
(ভিদি গীহার সাধদত তাহাদের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন। মেটকাফ হুল তখন বড় 

রকম একটা পার্ডিতের আড্ হইয়াছিল । এখানে পঙ্ডিত শবে শুধু সংস্কতওয়ালাই নয় বরং 

, ইইয়াজীওয়ালাই বেলী। বাঙ্গালী-সদাঙ্ের কোনও বিপদ্ সম্পদ উপস্থিত হইলে, একটা বড় 
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রকম আন্দোলন উপস্থিত হইলে, প্যারীর্ঠাদ মিত্র মহাশয় তাহাতে 'একছ্কাত আছেনই আছেন । 

কিন্ত কোথাও প্যারীর্টাদ মিত্র মহাশয় প্রধান ( অগ্রণী, নেতা ) হইবার চেষ্টা করিতেন না। 

ইরাজীতে তাহার কলম খুব চলিত) সভাসমিতির কাজকর্ম ইংরাজীতেই হইত) সুতরাং 
প্যারীাদ ভিন্ন চলিত না। তিনিও ইচ্ছ! করিয়া ধরা দিতেন এবং খুব খাটিয়া কাজ উদ্ধার 
করিয়া দ্িতেন। হেয়ার সাহেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অগাধ ছিল। সুতরাং হেয়ার সাহেবের 

নামে যে কোনও কার্ধ্য আরম্ভ হইত, তিনি প্রাণপণে সেই কার্ধ্যটাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা 

করিতেন। এইরূপে তিনি হেয়ার মেমোরিয়াল, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, হেয়ার এযানিভারসারি 

প্রভৃতি হেয়ার সাহেবের নামের সহিত জড়িত যত কার্য; ছিল, সেই সব কার্য্যেই জড়িত 

থাকিতেন। 

তিনি ইংরাজীতে হেয়ার সাহেবের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেই বইখানি 
গ্রত্যেক ঝাঙ্গালীর, বিশেষতঃ কলিকাতাবাপীর্ পড়া অবশ্য কর্তব্য । হেয়ার সাহেব যে ক 

বছর বিলাতে ছিলেন, এ বইয়ে তাহার কোনও কথা নাই। তিনি ষোল বছর কলিকাতায় 
ঘড়ির কারবার করিয়াছিলেন, এ বইয়ে সে ষোল বছরের কোনও কথা নাই। ১৮১৬ সালে হেয়ার 

সাহেব কারবার উঠাইয়! দিয়া কলিকাতার হিন্দুরা যাহাতে ইংরাজী শেখে, ইংরাজী শিখিয়া 
মান্য হয়, সে জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন । ১৮৪২ সালে তাহার মৃত্যু হয়। এই ২৬ বৎসর 
তিনি অকাতরে টাকা খরচ করিয়াছেন «বং প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সকালেই 
পান্ধী করিয়া! বাহির হুইতেন। পাঁকীতে বই থাকিত, ওষুধ থাকিত; তিনি স্কুল দেখিতেন, 
পাঠশীলা দেখিতেন। পান্থী করিয়া! সারা কলিকাতা ঘুরিয়! বেড়াইতেন। বড় বড় ভদ্রলোকের 
বাড়ী যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন মিশিতেন, তাহাদের রোগে শৌকে, উৎসবে ব্যমনে 
তাহাদের সহিত দেখ! করিয়া যাইতেন। ছোট ছোট ছেলেদের খেলানা দিতেন। তাহাদের 
তালপাতে, কলাপাতে ও কাগজে লেখা দেখিতেন; বই দিতেন, কাগজ দিতেন | প্যারীঠাদ 
যে এমন একজন অস্ভুত প্রক্কৃতির লোকের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইযে 
২৬ বৎসর, ইহাতেই কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ । এই সময় হিন্দুকলেজ, সংস্কত- 
কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি অনেকগুলি কলেজ খোল! হয়, ইংরাজীতে সভাসমিতি হইতে 
থাকে, ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় অনবরত কাগজ বাহির হইতে থাকে | এই সময় ইংরাজী শিখিবার 
জন্ভ একটা ভয়ানক ঝোঁক ও একটা বিশেষ নেশা আসিয়! উপস্থিত হয়। হেয়ার সাহেবই এ 
নেশার গুরুমশায়। সুতরাং কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস প্যারীাদ মিত্র মহাশয়ের 
এই বইখানায় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। তাই আমি বলিয়াছি, কলিকাতার বাঞ্জালী মাত্রেরই 
এই বইথান! পড়। উচিত। 

তিনি ইংরাজীতে আরো! একখানি জীবনচরিত লিখিযাছিলেন। সেখানি শ্বনামধন্ত রামকমল 
দেন মহাশয়ের | ' ইহার নিবাস গরিফ!) কিন্ত কলিকাতায় ই/ন খুব প্রতিপত্তি করিয়া ছিলেন 
এবং ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি একজন আস্তিক হিন্দু) সুতরাং রামমোহন রায়ের 
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স্রাহ্মদমাজের-_সতীদাহ নিবারণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ-মহলে ইহার খুব প্রতি- 
পত্তি ছিল। ইংরাজেরা ইহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং একটু ভয়ও করিতেন। 
ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম কেরাণী, পরে ধনাধ্যক্ষ ও পরে মেস্বর হুইয়াছিলেন। সেখানকার 
সভায় কাগজ পড়িতেন 'ও পুরাণ তর্জমা করিতেন । কলিকাতার হিন্দু বাসেন্দাগণ তাহাকে খুব 

বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন। রাজ! রাধাকাস্ত দেব বলিতেন যে, রামকমলের মধ্যে এমন 

একট! কিছু আছে যে, সেনা এলে সভা-সমিতি জমে ন|। সংস্কৃতকলেজ যখন খোলা হয়, সেন 

মহাশয় তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী । সে সভায় রামমোহন রায়কে আসিতে দেওয়| হয় 

নাই। হেয়ার সাহেব রায় মহাশয়কে বুঝাইয় দিয়াছিলেন, তুমি গেলে হিন্দুরা আপিবেন ন|। 
গবর্ণমেণ্টের একট! কাজ মাঠে মারা যাইবে! সেন মহাশয় সংস্কৃতকলেজের কমিটার সেক্রেটারী 
হইয়াছিলেন। 

প্যারী্টাদ ইংরাজীতে আরো একথানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। সেখানি “কোলস্ওয়ার্দি 
গ্রযাণ্ট” সাহেবের জীবনচরিত । এই মহাত্মা আপনার সকল কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে 

পগুদিগের উপর অত্যাচার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে যত্ববান্ হইয়াছিলেন এবং পপ্রিভেন্মন্ অব 
কুয়েন্টি টু আনিম্যালম্” নামক আইন পাশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনেক দিন ধরিয়া নেই 
আইনমত যাতে কার্ধ্য হয়, তাহ! দেখিবার ভার লইয়াছিলেন। 

প্যারীটাদ মিত্র মহাশয় ইংরাজীতে “ম্পিরিছুয়ালিজমের” উপর অনেক বই লিখিয়াছিলেন। 
তিনি ম্পিরিচুয়ালিজম বিশ্বাস করিতেন, প্্যানচেট বিশ্বাস করিতেন, মিডিয়াম্ বিশ্বীস করিতেন এবং 

এই শাস্ত্রের তিনি খুব উন্নতি করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে ইংলগ্ড আমেরিকা! প্রভৃতি স্থানের বড় 
বড় লোকের সহিত তাহার চিঠি লেখালিখি চলিত | এই উপলক্ষেই তিনি যোগ বেদাস্ত প্রভৃতি 
শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাঁভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আধ্যাত্মিকায় প্রকাশ । নতুবা! তিনি হিন্দু 
ধর্মের কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। তাহার মাসিক পত্রিকায় প্রথম রচনা *শ্রান্ধে কোনও 
ফল নাই।” নেট চলিত ভাষায় লেখা এবং বেশ জোরের লেখা । তিনি বলেন, শ্রান্ধ করিলে যদি 
লোকে স্বর্গে যায়, তাহা হইলে বড় লোকেই স্বর্গে যাইবে, গরীব মানুষের আর কোন উপায় নাই। 

ধনী লোকের প্রায় জীবনে মদখোর ও বেশ্তাবাজ হয়, তাহার! যদি শ্রান্ধের চোটে স্বর্গে যায়, তাহা 
হইলে স্বর্গ যে বিশেষ কামনার বস্ত হইবে, বোধ হয় না। প্যারীবাবু লিখিবার সময় 
এরূপ জোর কলমে লিখিলেন। কিন্ত তিনি প্রতি বৎসর যথাসময়ে যথারীতি পিতাপিতামছের 

শ্রাদ্ধ করিতেন। শেষ বয়সে ইংরাজ গুরুর উপদেশে তীহার মত পরিবর্তন হয়। তিনি 
লিখিয়াছেন,-- 
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যাহা হউক, প্যারীবাবু কিরূপ লোক ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের 

প্রয়োজন নাই। তিনি চলিত ভাষায় বই লেখার একরকম আদিগুরু ৷ সুতরাং তাঁহার ভাষ! 
সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিতে হইবে; আমাদের নিজের উপকারের জন্য--তাহার নহে। 
তিনি এখন স্ততি-নিন্ার অতীত | ম্পিরিচুয়াপিজমের মতে তিনি এখন সগুম বা অষ্টম হর্গে। 
কিন্ত তিনি যে ভাষ! রাধিয়া গিয়াছেন, তাহা ত সে-কাণের ভাষ!। সে কালের তাষার সহিত 
এ কালের ভাষার তুলনা করিলে আমরা! অনেক জিনিষ শিখিতে পারিব। 

প্যারীবাবুর ভাষার খুব জোর, খুব দৌড়। যে ভাষায় পিথিলে “কাণের ভিতর দিয়! 
মরমে পশিল হায়,” ইহা দেই ভাষা--যে হেতু ইহা! চলিত ভাষা । এই ভাষায় যে লেখে ও যে 
পড়ে, তাহাদের মধ্যে ভাষা! বলিয়া! একটা পর্দাই থাকে না। এই জন্যই এ ভাষায় লিখিলে হাঁসিবার 
সময় লোকে হাসে ও কাদিবার সময় লোকে কাদে । সেই জন্যই মাতাল ভবশঙ্কর কৃষ্ণ সাজিয়া 
যখন “নবনারীকুঞ্জ” হইতে ধপাত করিয়া! পড়িয়৷ গেলেন, তখন লোকে হাঁসিয়৷ অস্থির হইল। 
আর যখন ঠকৃচাচা আর বাহুলা, ছুজনে জাল করার জন্য জেণে গেলেন, তখন লোকের আনন্দের 

আর সীমা রহিল না । আবার যখন আধ্যাত্মিকার পৈতৃক সম্পত্তি সব গেল--বাবাঁও মারা গেলেন, 

দেনার দায়ে বাড়ীথানিও বিক্রী হইয়া গেল, অথচ আধ্যাত্মিকার জক্ষেপ নাই, শাস্তভাবে নির্বিকার 
চিত্তে যোগ-সাধনায় চলিয়া! গেল, তখন লোকে তাহার ছঃথে ছুঃথী হইয়া কাঁদিতে লাগিল। 

বাঙ্গ'ল! পন্যে এ ভাবট। চিরকালই আছে, বাঙ্গালা পদ্য কোনও কাণেই পণ্ডিতের জন্ লেখা 
নয়। বৌদ্ধেরা ধর্ম প্রচারের জন্য লিখিত, হিন্দু কবিরাও ধর্ম প্রচারের জন্ত লিখিত, সুতরাং 
যাদের কাছে প্রচার করিবেন, তাদের ভাষায় লিখতে হত। নিজের বিদ্যে তাতে ফলাবার জো 

ছিল না। বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা কিন্তু অন্তরূপ। উহার উৎ্পতি ইউরোগীয় দিশনারীদের 
হাতে--উচু নীচু, এবড়োথেবড়ো এক রকম ফিরিঙ্গী বাঙ্গালা বগলেও হয়। তারপর সে 
বাঙ্গাল! ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে পড়ে। সেটা হুল সংস্কূতের গণ্ভী। তার 
জাবও সংস্কৃত, ভাষাও সংস্কৃত। ইহার পরের বিকাশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে ৷ সেখানে এই 
সাধু তাধা, মাজা ঘষা, গুন্তে মিষ্টি হয়। কিন্তু সে ভাষ! “কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে" না। 
তাই গ্যারীাদের ভাষার এত আদর । 

কিন্ত সাফস করিয়া চলিত ভাষায় লিখিতে গিয়া প্যারীবাবু বেশ বিপদে পড়িয়াছিলেন। 

অনেক সময় তীহার ভাব আদিত ইংরাঁজীতে, সেগুলিকে বাঙ্গালা! করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ 
এ ২২ 
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পাইতে হইত | আবার দেগুলি সহজ হইলেও চলিত বাঙ্গালা হইত না। সে ইংরাজী- 
বাঙ্গালা হইত। এই ইংরাজী-বাঙ্গালাটাই শেষ ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে বড়ই চলিয়! গিরাছে। 

সেটা কিন্তু সংস্কৃত চলার চেয়ে খারাপ হ্ইয়াছে। 
ব্রাঙ্গদমাজের ভাষায় এই দৌষ অত্যন্ত বেশী। ইংরাজীনবিশ বাঙ্গাল! লিখিতে গেলেই এই 

দৌষ করিবেন এবং তাহাতে এই ভাষা বাঙ্গালীদের পক্ষে ছুর্ব্বোধও হইবে। বাহার! রাজনীতি। 

সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি লেখেন, এই কারণে তাহাদের ভাষ! লোকের কাছে অত্যন্ত কঠিন 

বলিয়। বৌধ হয়, এবং তাঁহাদের বইও চলে না। এই জন্ত আমি একবার রাগ করিয়! বলিয়া ছিলাম, 

“বাবু হে! বাঙ্গাণায় ভাবিতে শেখ। যদি তা না পার, তাহা হইলে বাঙ্গালায় কলম ধরিও না ।” 
প্যারীবাবু স্ত্রীলোকদের জন্ত বই লিখিয়াছেন; স্মুতরাং কোন্টা সুরুচি, কোন্টা কুরুচি, 

তাহা তিনি বেশ বুঝেন। তাহার রচনার বিষয়ে কুরুচি নাই, থাকিভেও পারে না । কিন্ত কোন্ 
শব্দটা সুরুচি, কে'ন্ শবটা কুরুচি, ইহা তখনও ঠিক জানা যায় নাই। কারণ, সে সকল কথা বইএ 
লেখা হয় নাই। সঙ্জনে সে সকল কথ! আপোচন! করিবার অবসর পান নাই। ছুই একটা দৃষ্টান্ত 

দিব।- প্যারী বাবু লিখিয়াছেন, মদখোর ও বেশ্তাবাজ। মদখোর কথাট! তখনও চলিত ছিল না, 

এখনও নাই। গীঁজাখোর, গুলিখোর, সুদখোর, ঘুস্খোর চলিত, কিন্ত মদখোর চলিত নহে। 

বেশ্তাবাজ চলিত নহে। যে শব্দটা চলিত, সেটা! বড় শ্রুতিকটু--বেশ্তাসক্ত বণে বটে, [কন্ত পাওত 

মহলে । লম্পট শব্দটা এই অর্থে অনেক সময় ব্যবহার হয়। 

অধিক দৃষ্টাত্ত দিয়া আমরা আর সমগন নষ্ট করিব না। অলঙ্কারে যাহাকে দৌষ বলে, পদাংশ- 
দোষ, পদদোষ, শবদোষ, অর্থদৌষ, বাক্যদৌষ--প্যারীাদবাবুর বইয়ে সবই আছে। তিনি 
নুতন ভাষায় গিথচেন-_হইবারই কথ|। কিন্তু তাহার বর্ণনার শক্তি অতি '্ভুত। পড়িবার সময় 
মনে হয়, জিনিষটা চোখে দেখিতেছি। ছবিখাঁনি যেন চে।থের উপর ভাস.ছে। বইগুলি যেন একখানি 
এলবাম্-_তাতে কত কত পুরাণ ছবি রয়েছে। “আলালের ঘরের ছুলালে* ব্লযাকিয়ার সাহেবের 
চেহারা, ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুগ্রীম কোর্টের গ্র্যাওজুরী, পেটভুরী প্রভৃতির ছবিগুলি 
যেন পর পর সাজান আছে। রচনা সর্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী । শব্দ অনেক জায়গায়ই সেকেলে, 
পুরাণ ও একটু কটমট হইলেও ভাব ঠিক আছে। প্যারীবাবুর রচনার একটা বিশেষ গুণ এই 
যে, ইংরাজীতে যাহাকে হিউমার ( [70)087) বলে, তাহাতে উহ। পরিপূর্ণ । সোজ! কথাও 
প্যারীবাবু একটু বাঁকাইয়া বলেন। এই বাকাইয়া' বলার নাম বক্রোক্তি। অনেক অনেক 
আলঙ্কারিকের বক্রোক্তিকেই কাব্যের জীবন বলিয়াছেন। ইংরাজেরাও এখন হিউমার বড় ভালবাসেন। 
প্যারীবাবু ইংরাজের শিষ্য । ন্থৃতরাং তিনিও বক্রোক্তি বা হিউমারের ভক্ত । কিন্ত বই লিখিতে 
গেলে, বিশেষ উপদেশ দিতে গেলে সব জায়গায় বক্রোন্তি চলে না । তখন সোজাভাষায় সোজা কথা 
বলিতে হয়। সেই সব জায়গায় প্যারীবাবু যেন মনপ্রাণ ঢালিয়৷ দেন এবং মধ্যে মধ্যে বক্তার 
ছটা বাহির করেন। তিনি যে সকল মন্ৃষ্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেগুলি বেশ টিকল হইয়াছে। 

তীহার ঠক্চাচা, বাহুল্য, বাবুরামবাবুং বেশীবাবুং বেচারামবাবুঃ বরদাবাবুঃ মতিলালবাবু, বাঙ্থারামবাবু 
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মণিরামপুরের মাধববাবু, বটণার সাহেব, জান্ দাহেব, তবপঙ্করবাুং বাচপ্পতি মহাণ7, গোঁম্থ মী 
মহাশয়, বক্রেস্বরবাবু। অন্বেষণবাবু; পতিভাবিনী, জেঁকোবাবু, বাবুসাছেব, লালবুঝকড» হ্রদেব তর্কা- 
লন্কার, আধ্াত্মিকা, ভজহযিবাবু ও চম্পকলতা-_সবগুলিই অতি মনোহর হয়েছে। 

প্ারীবাবু শুধু গল্প লিখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, টাষ ও বাগান করার কথা অনেক আছে। 
স্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার মাসিক পত্রখানিও স্ত্ীলোক- 
দিগের জন্তই বাহির হুইয়াছিল। তাহার রামারজিক! ও বামাতো(ণীও সেই উদ্দেস্তেই লেখা। 
প্রথম প্রথম তিনি যেন সাহ্বৌয়ানার দিকেই বেশী ঢলিয়াছিলেন। কারণ, তীহার মাসিক পত্রিকার 
প্রথম রচনার নাম *শ্রান্ধে কোনও ফল নাই? । ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তিনি হিছুয়ানীর 
দিকে আদিতে লাগিলেন। তাঁহার “অভেদী,” তাহার “আধ্যাত্মিকা” উচ্চ অঙ্গের হিছুয়ানী 
শিক্ষ! দিয়াছে। কিন্তু তিনি হিঙ্দুয়ানী সংস্কার করিয়া লইতে চাহিতেন। 

তিনি তগামীর বড় বিরোধী ছিবেন। “মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়” বইথানি 
ভণ্ড তগন্থীদের ভঙামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবুর কোনও ধর্শেই দ্বেষ ছিল নাঁ। তিনি 

আনি ব্রাহ্মদমাজ, ভারতবরষীয় ব্রাহ্মসমাঁজ, নৃতন ব্রাহ্মমমাজ, মুসমলমানসমাজ, রীষ্টানসমাজ--সকল 
সমাজের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্ত শেষটা তীহার হিন্দুধর্মের প্রতিই আস্থা হইয়াছিল । 
যোগ ও শ্পিরিচুয়ালিজমের উপর তাহার খুব ঝৌক হইয়াছিল। সাহেবরাই তাহার বাল্যকালের 
গুরু, সাহেবদের উপর তাঁহার ভক্তিও অগাধ । তাহার আধ্যাত্মিকাতেও এক বিবিসাহেব আদিয়া 

উপদেশ দিতেছেন। তাহার বইগুলি বাঙ্গালায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা 
লিখিতেন। এ সব হইলেও তিনি ফিন্ত খাটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গানার জন্য তাহার গ্রাণ কাদিত। 
বাঙ্গালার মেয়ে ও পুরুষ যাঁতে ভাল হয়, তিনি তাঁর চেষ্টা করিতেন। ইতর অন্তর প্রতিও তীহার 
দয়া কম ছিল না। পণুদিগের প্রতি নিষ্ুরত! নিবারণের জন্য কোলন্ওয়ার্দি গ্যাণ্ট সাহেব যখন 
কোমর বীধিয়! লাগিলেন, প্যারীবাবুই তখন তাহার দক্ষিণ হস্তত্বরূপ হইলেন । তিনি যখন 

বেঙ্গল কাউদ্িলের মেস্বর, সেই সময়ে তাহারই উদ্যোগে পণুদিগের গ্রতি অত্যাচার নিবারণের 
আইন প্রথম পাঁশ হয়। 

প্যারীচাদবাবুর স্ঠায় লোকের একথানি ভাল জীবনচরিত হওয়া উচিত। মালমসলা যথেষ্ট 
সংগ্রহ আছে। একজন জুলেখকেয় এই কার্ধ্যের ভাঁর লওয়া উচিত। 

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 



পুরুলিয়ার পাখী 
গুর্কলিয়াতে লোক পাখীয় খোঁজে আসে না, ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়! দিবার অন্তই আসে ) অফ 

বহার কার্যাহাপদেশে এখানে থাকিতে বাধ্য হন, তাহাদের কথা ত্বতগ্্ | মানভূম জেলার আধিষাসী- 
দিগের কথাও স্বতত্্র। : আগন্তক বাঙ্গালী যদি আমাদের মত শীতের প্রারস্তে অবসরকালে চিত্ত- 
বিনোদনের জন্ত নিজের স্থান্থ্ের ধা অস্বাস্থোর কথা ভুলিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ আযোধ্যার পাহাড়ে, 
কীপাই নদী-ভীরে, রাণীবীধে অথবা সাহববীধের বুকের উপরে কুঞ্জবনে পাখীর বিচিত্র জীষনলীগা 
দেখিয়া আদনা পান, তাহা হইলে সেই আনন তাহার ভাঙ্গা স্বাস্থ্য জোড়া দিবার পক্ষে কতকটা 
অনুকূল হইতে পারে। লালসার বশবর্তী হইয়! ব্যাঁধ বা শিকারীর চক্ষে এই সমস্ত বন্য বিহঙ্গের গ্রতি 
দৃষ্টিপাত কমিতে বণিতেছি না, পাখীকে আমাদের ভোজ্য সামগ্রীতে রূপাস্তরিত করিবার চেষ্টা 
করিলে আর যে ফল পাওয়াই যাক, অনাবিল আননদরসটুকু পাওয়া যাইবে না । 

মানভূম জেলার প্রায় মাঝখানে এই পুরুলিয়৷ নগর; ইহার বুকের উপর দিয়া বড় বড় রাজপথ 
বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত; কোনওটা রাচি পর্য্ত্ত পশ্চিমাতিমুখে সংসর্পিত, কোমওট। দক্ষিণে 
পার্বত্য ভূমির ভিতর দিয়া চৈবাসার দিকে চলিয়া গিয়াছে; একটা প্রশস্ত রাজপথ উত্তরে 

বয়াকরাভিমুখে প্রসারিত? কোনওটা বাকুড়ার দিকে, কোনওটা মানবাজার অভিমুখে চলি! গিয়াছে । 
প্রশস্ত রাজপথের ছুই ধারে বড় বড় অশ্থখ, শাল, পলাশ, কুন্মুম, মহুয়া, জাম, আম, তেঁতুল প্রত্ৃতি 
গাছের শ্রেণী। দক্ষিণে দুরে বাঘমণ্ডী গিরিশ্রেণী পূর্যাত্ত গ্রসারিত প্রাত্তর অত্যন্ত বন্ধুর; মাঝে মাঝে 

শুধগর্ড নদীর মত নাতিগভীর দীর্ঘবিসর্পিত 'খাত” ; সহরের মধ্যে ও চারিধারে ছোটবড় অনেক- ৷ 
গুলি প্বাং”,-_সাহেব বাধ নাজির বাঁধ, ছুল্মি বীধ, বুড়িবাধ, ভাটবাধ, আরও কত (ক বধ. 

নামধেয় ছোট বড় জলাশয়। সহরের দক্ষিণে ক্ষীণতোয় কাসাই নদী; আরও দক্ষিণে বাধমণ্তী 
পাহাড় হইতে নিঃস্থত হইয়া মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমাস্তরেখায় প্রবহমান! সুবর্ণরেখা ; দুরে 
উত্তরে দামোদর ; আরও উত্তরে মানভৃমের প্রান্তসীমায় বরাকর নদী প্রবহমান! । তৃতন্ববিৎ 
এখানকার মাটির সম্বন্ধে আলে'চন! করিলে হয় ত যুগধুগাস্তরবিস্তস্ত যে সকল পাথরের কথ! 
তুলিবেন, মানতূম জেলার মৃত্তিকা এবং মৃদ্ভেদী পাষাণ ও খনিজপদার্থসংঘ্লিষ্ট বিরিধ তৃত্যর- 
প্রপঙ্গের অবতারণ৷ করিবেন, তাঁহা পক্গিতত্বক্তেরও আলোচিনার বিষযীতৃত হইতে পারে, এ বথ! 
বোধ হয়, কেহু কেহ একেবারে হ্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবেন? কিন্তু পাঁধাণের সঙ্গে 
পাখীর সম্পর্ক যে নিগুঢ় নৈসর্গিক হৃত্রে গ্রথিত, একট, গ্রণিধান করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূত্তরবৈশিষ্টয বিশেষ বিশেষ লতাগন্া বৃক্ষাদির উদ্ভবের পক্ষে 
অন্ধুকুল) এঁ সকল লতা! গুল বৃক্ষ আবার বিশেষ বিশেষ বিহঙ্গের প্বভাবতঃ প্রিয় আশ্রয়স্থল । 
কীসাই-দামোদর-বরাকরধৌত মানভৃমের বুকের উপরে, বাঘমণ্ডী-পঞ্চকোট ঝাল্দে-গিরিশ্রেণী মাথা 
তুলিয়৷ দাঁড়াইয়া! রহিয়াছে; নগরের ভিতরে ও বাহিরে অসংখ্য ছোট বড় বাধ? সর্বরর বড় 
বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও মাঠের উপর অসংখ্য ছোট ছোট ঘন ঝোপ?) কোথাও ধন মহুয়া-কেদ- 
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কুক্ম-পিয়ান-দিচুদ-শিনীধন্ছরিতকী -জর্জুন-করঞ-আমলকি-পলাশ-লিপ্নি-নিমের নিবিড় কান 
প্রাস্তরভূমি সমাচ্ছর করিয়াছে। দানভূষের আদিম অধিবাসী যেমন একাস্ত মীনতৃমেরই 
সামহ্রী, ভেমদই তাহার তৃত্তরের উপরে এই সকল বাঁধের ধারে, নদীতীরে, বুক্ষপ্রেণীর উপরে, 
ঝোপ ঝাপে, কাননাজ্যত্তরে যে সকল পাখী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মানভূমী আখ্যায় পরিচয় লাঁত 
করিবার সময় মনে হয় যে, এই সকল কাওয়া-ঢেব্চু-হোড়াল-পাঁড়কি-ক্যারক্যাটা-সাম্কাহাল- 
রূপোকীঁড়োর-বনকুঁকড়ির পক্ষে এই প্রার্কতিক আবেষ্টনই বিশেষ ভাবে অনুকুল) ইহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ হম্বত মানভৃমেই থাঁকিবে, পার্বস্তী দিংতৃমে বা ছোটনাগপুরে থাকিতে চাহে নাঁ। 
অন্ত্পন্ধিৎ্থ, বৃক্ষাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই পক্ষিদংস্থানের ভিতরের কথা কতকটা 
বুঝিতে পারিবেন। তূবিদ্যার সহিত উত্ভিদ্তত্বের ও বিহ্গ-বিদ্যার এতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । তাই 
স্থানবিশেষে প্রাণিবিশেষের পর্যযালোচন! করিতে বসিয়া এই সকল কথার অবতারণ। বিজ্ঞান হিসাবে 
একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নহে; যিনি যে কোনও জেলার যে কোনও জীবের বিষয় বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই আমাদের জ্ঞানভাগ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন ; এই জন্য 
বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা বহুল পরিমাণে খণী। পাঁখীর কথাই ধর! যাকৃ। মানতূমে যে সকল 
পাখী দেখা যায়, তাহাদের চলাফেরা, উড়াবস! কোনও নিয়মে শৃঙ্খলিত কি না) কোনও কোনও 

পাখী দিবাঁভাগে কোনও বিশেষ দিক্ হইতে উড়িয়া! আসিয়৷ প্রত্যহ দিগন্তরে চলিয়া! যায় কিনা; 
এই নদী, ধাধ, গাছ পাথর পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোনও বিশিষ্ট পক্ষিজাতির অবস্থান তাহার জীবন- 

সংগ্রামের পক্ষে অনুকুল কি না এবং সিংতৃম ছোটনাগপুরে তৃত্তরের পার্থক্য বশতঃ তাহাদের 
জীবনযাপনের উপযোগী বৃক্ষাদি বা জলাশয়ের অভাব আছে কি না, এই সকল সমন্া সমাধানের, চেষ্টা 

দেশ কা পাত্র বুঝিয়! পক্ষিবিশেষজ্ঞ করিয়া থাকেন। এ কার্ষে। ব্রতী হইলে কোনও পার্ীকেই 
বাঁদ দেওয়া চলিবে না । : এমন অনেক পাখী আছে, যাহারা অন্তত্র অন্য আবেষ্টনের মধ্যে জীবন 
যাপন করে) কিন্ত তাই বলিয়া যদি মানভূমে তাহাদের কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যাঁয়, তাহা 
বিজ্ঞান হিসাবে উপৈক্ষণীয় নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত অস্ততঃ তাহার 10137108110 কোঠায় 

দৃষ্ট ঘিহঙ্গকে আবদ্ধ করিয়া তৃষ্তি লাভ করিতে পারিবেন; উপরন্ত যদি তিনি লক্ষ্য করেন যে, 

বে পাখীকে অন্তর তিনি যাষাঁধর দেখিয়াছিলেন, এখানে সে স্থারী অধিবাসী, তীহার এই নৃতন 
আবিষ্কৃত তথ্য তাহাকে ঘে আনগ্গা দান করিবে, তাহার কথ! না তুলিলেও ইং! অসমোচে বলা 
যাইতে পারে যে, তিনি পক্ষিবিজানকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। 

মানত জেলার ভৌগোলিক অর্ধিষঠান মানচিত্রের ২২০৪৩ ও ২৪০৬ উত্তর লঘিমাত্তর বা 
19060৩এর মধ্যে এবং ৮৫৪৯ ও ৮৬০৪৪ পূর্ব্ব ভ্রাঘিমাস্তর বা 1026100৬4র মধ্যে । 

এই সামান্ত ভৌগোলিক বৃতাস্তটি পক্ষিতত্ব হিদাবে নিতাস্ত তুচ্ছ নহে। খাতৃধিশেষে এই লধিমাস্তর 
ও জ্রীধিমাস্তবের মধ্যে কোন্ কোন্ পাখী আনোগোনা করে, তাহাই প্রথমে অন্সন্ধানের এবং লক্ষ্য 
করিবার বিষ । এই জেলার মধ্যে দুবর্ণরেখা, কীসাই, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি বড় বড় 
নদীর গন্ভিরেখা, ছোট ছোট হদ এবং ছোট বড় পাহাড়, জলাতৃ্গি, বন জঙ্গল, এই সমস্তাই পক্ষি- 
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তস্বাছসদ্ধিৎস্থুর বিষয়ীতৃত । তা ছাড়া ইহার চারি পারে, এই লঘিমাস্তর ড্রাধিমাস্তয়ের বাহিরে 
উতদ্তরে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ, দক্ষিণে সিংভূম, পূর্বে বাকুড়া, বর্দমান, মেদিনীপুর এবং 
পশ্চিমে রীচি ও হাজারিবাগ দেলাগুলিকে একেবারে বাদ দেওয়! চলিবে না। মান্ভূম জেলার 
পাখীর আনাগোনা! আলোচনা! করিতে বদিলে আশপাশের জেলাগুলি মানতৃূমের সহিত সংশ্লিষ্ট 
হইয়া পড়ে । এই মানভূম জেলার মাঝখানে পুরুলিয়া ২৩০২০ উত্তর লঘিমাস্তরের ও ৮৬২২ 
পুর্ব ড্রাধিমাস্তরের মধ্যে অবস্থিত । কাজেই পুরুলিয়ার পাখীগুলির সহিত মানতূমের অন্তর্গত 
আশপাশের চারিদিকে গ্রাম নর্দী পাহাড় জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ছুতরাং বিশ্মিত হইলে চলিবে 
না, যদি মানতূম জেলার কাছাকাছি বাজালার অথব! ছোটনাগপুরের কোনও পাখীকে মানভৃমের মধো, 
তথা পুরুলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার পাখী বলিলে কেহ যেন মনে না করেন বে, 

পাখীটি কেবল পুরুলিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়, মানভূমের অন্তর বা বাহিরে পাওয়া যায় না। 
পাখীর তালিকায় প্রথমেই বায়সের নাম করিতে হয়। কাক ঘরে বাহিরে আমাদের দৃ্টি 

আকর্ষণ করে। অসতর্ক গৃহঞ্থের সধত্ররক্ষিত আহার্ধা দ্রব্যের প্রতি 
তাহার লোলুপ দৃষ্টি এবং নিঃপস্ক চৌর্ধ্যবৃন্তি সকলকে কিছু সন্্স্ত করিয়া 
তোলে। ডুম্রাকুড়ির মত অতি ক্ষুত্র গঞগ্রামেও ইহার ব্যতিক্রম 

দ্নেখা গেল না। কিন্ত সেখানে ফাকের অনুপাতে দীড়কাক বেশী বলিয়৷ বোধ হইল। তবে কাকের 
মত তাহাকে নির্তাক বলিয়৷ মনে হইল না। লোকালয়ের কাছে আব- 

রি ০ নার গ্রতি তাহার লোভ বেশী। 
আর্িনের মাঝামাঝি দেখ। গেল যে, সালিকের গৃহস্কালী এবারকাঁর মত শেষ হইয়া গিয়াছে, 

ঘদিও অনেক স্থলে শাবকগণ এখনও তাহাদের জনক জননীর সঙ্গ 

বনি মাও পরিত্যাগ করে নাই; মাঠের উপরে খানোর জন্ত তাহাদের জননীর 
অন্ধুপরণ করিতেছে । ধাড়িগুলার পুরাতন পালক খপিয়! গিয়া এখনও 

নুতন পারক গঁজায় নাই? বুড়া সাঁলিকের ঘাড়ে রে! চাক্ষুষ দেখা গেল, ভবে এই রে! ঠিক রোম 
বা লোম নহে, মাথার ও ঘাড়ের অনাবৃত ত্বকে যে কালো কালো খোঁচার মত দেখা বায়, উহ! নবীন 

প্ুতরোগগমের পূর্বাভাস । বটফল ও অন্তান্ত খাদ্য সামগ্রী এ সময়ে প্রচুর? ইহারাও সংখ্যায় 
খুব বেশী । দগ্ধ প্রভাতে ও প্রথর মধাক্কে নান! জ্ঞাতিপরিজন-পরিবৃত হইয়া কল*কোলাহলে 
রাজপথ ও সাহ্ববীধ মুখরিত করিয়া! ভোলে। কার্তিকের মাঝামাঝি দেখিতেছি, বুড়া সালিকের 
খাড়ে ঘন পতন্রোদগঞ্জ হইয়াছে, মাথার রং বেশ কাল দীড়াইয়াছে; পুচ্ছ এখনও সম্পূর্ণ পরিণতি 
লাত করে নাই, পুচ্ছের পালক এখনও ছোট বড়, পুঙ্ছপ্রান্তে কোথাও কোথাও স্বেতবর্ণ প্রফট। 

গো-সালিকের বাসা আশ্বিন মাসে অনেক গাছে দেখিতে পাওয়া গেল? সে সকল বাসা কিন্ত 
তখন পরিত্যক্ত । শাঁবকগুলির পালক বাহির হইয়াছে) তাহারা 

১ পো সালিক ০৫৪ খুটি খাইতে শিখিয়াছে? ভোজ্য কীটের অঙ্বেবণে গৌমরপুরীযাদি 
াটিতেছে। ইহাদের দেহের বর্ণ দেখিলেই ইছাদিগকে সহজে গো- 
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সালিকের শীবক বলিয়! চিনিতে পার! যাইতেছে,--রংটা যোটের উপর মেটে মেটে, অর্থাৎ 
ধাড়িগুলার মত সাদ! রংটা পরিষ্কার সাদা নহে, কালো্টাও খুব উজ্জ্বল নহে; ঠোঁট লালচে ন! 
হইয়! ঈধৎ রুধণভ ; আয়তনে ছোট । প্রধানতঃ কীটভূক্ হইলেও ফলভরাবনত অশ্বথ-বট-শাখায় 
দল বাঁধিয়া অন্তান্ত জাতি পরিজনের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে ইহাঁদিগকে দেখা বাইতেছে। 
সংখ্যায় ইহার! এত বেশী যে, জতি গ্রত্যুষেও ইহাদিগকে দলে দলে গাছের উপরে, মাঠে, সাহ্বে 
বীধে বিচরণ করিতে দেখ! যায়। এখানে বাধের সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনই সেই সকল বাঁধের 
কাছাকাছি এই পাখীর সংখ্যাও খুব বেশী; তাহ! ছাড়া অনেক নীচু জমি এখন জলাশয়ে পরিণত, 
সেগুলায় জলচর পাখী যেমন মাঝে মাঝে দেখ! যায়, তার চেয়েও বেশী দেখিতে পাণ্যা যায়, 

তাহাদের আশে পাশে বিচরণশীল গো-সালিক | অনেকে একত্র গলবন্ধ হইয়া থাকাই ইহাদের 
স্বভাব; এত অধিক গো-সালিকের ঝাঁক পশ্চিম-বাঙ্গালায় এ সময়ে দেখিতে পাঁওয়া যায় না। 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহার! ঝাকে ঝাঁকে উড়িয়! গিয়! যেখানে রাত্রি যাপন করে, সেই নির্দিষ্ট বৃক্ষের 
শাখায় অবতরণ করে। মধ্যান্কে বিস্তৃত প্রাস্তরের মাঝখান হইতে সহপা এক ঝাঁক গো-সালিক 
ুন্তে উড়িয়া কিয়দ্,রে নামিয়! পড়ে, এরপ দৃশ্ত পথিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝাল্দের 
ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিন্ত, ইহাকে দেখিতে পাইলাম না । 

পাউই সালিকেরই ভ্ঞাতি, 5080149 পরিবারভুক্ত । ইহাদের মাথা ও ঘাড়ের রং সাদাটে, 
বুক ও পেট লালচে; পিঠের রং ধুসর। ইহারাও দলবদ্ধ হইয়া 
বিচরণ করে। ইহাদিগের উজ্ভীন গতির বেগ অপেক্ষাকৃত অধিক । 
কীটভুক্ হইলেও ইহার! বন্ত ফল খাইতে বড় ভালবানে ; তাই ইহারা 

বড় বড় বট অস্বথ বৃক্ষের পত্রাস্তরালে অন্তান্ত সালিকের সহিত অধিকক্ষণ যাপন করে। লোকালয়ে 

আিতে ইহার সক্কোচ বোধ করে? সেই জন্ত ইহাদের অপরাপর জ্ঞাতিবর্গের স্যার ইহাদিগকে 
সর্বত্র মাঠে থাটে সব সময়ে দেখিতে পাওয়! যায় না। 

পুরুলিয়ায় কৃষ্ণশির পাউইকে অতি অল্পই দেখ! যায়। লোকালয়ের মধ, বাড়ীর প্রাণে, 

7810561)001008 বাগানের ঘাসের উপরে এই পাথীকে মাত্র ছুই এক বার দেখিতে 
788০91917) পাইলাম। 

গোলাপি সালিক ও গাংসালিক আশ্বিন কার্তিক মাসে কোথাও আমাদের চোখে পড়িল না, 
চ১8507 105505 $ অথচ খডুবিশেষে গোলাপি পাখীটাকে সাহ্বেবীধের দ্বীপে বহুল 

8 81781019008 সংখ্যায় দেখা যায়) আর গাংসালিক বোধ করি এখানকার পাখী 
নহে। 

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে কয়টা বুলবুল দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে তাহাদের কোনওটাকেই 
কালে বুলবুল, দেখা গেল না। যে কালো বুলবুল পুরুলিয়ার পথের পার্খে বাগানে 

8101709859 ঝোপের ধারে বিচরণ করিতেছে, তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিলে 
উরি সহজেই একটা বর্ণ বৈষম্য ও দেহায়তনের তারতম্য ধরা পড়ে। 

পাউই, 
80017)15 20818090102 
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(কালো রংটা মাথার উপর 'দিয়া পৃ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপূত ন! হইয়া শ্বশ্ধদেশেই খামিরা গিগীছে; 
মোটের উপর পাঁখীটি তাঁহার বঙ্গীয় জাতির ( 81. ১628915055 ) চেয়ে কিছু কম কালো, 
আরতনেও লে অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র। 

ফাংড়া বুলবুলের ( 01০০001088 6016718 ) কথ! মানভূমের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে কেহ 
কেছ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্ত নগরে বা নগরোপাস্তে অথব! ঝাল্দের পার্বত্য প্রদেশে একটি 
কাংড়াও আমার ময়নগোচর হইল না । বুলবুল যাযাবর নহে) স্থায়িভাবে স্থানবিশেষে ভারতবর্ষে 

অবস্থান করে। মানতূমের অধিবাদী হইলে তাঁহাকে নিশ্চি তই দেখিতে পাইবার কথা । 
বাঙ্গালার পার্বত্য অঞ্চলে যে জরদ্ বুলবুল ( 06০০97)039 79%1%7019 ) আমাদের চোখে 

পড়ে, মানভূমের পাহাড়তগী জায়গায় তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না) ষণ্চি একজন 
মাত্র বিদেশীর পক্ষিতত্বক্ঞের রচিত তালিকায় সে ঢোলভুমের পক্ষিগণতূক্ত হইয়াছে। 

বাঙ্গালাদেশে প্রধানতঃ ছুই প্রকার হল্দে পাখী আমাদের নিকটে পরিচিত,--(১) কষগোকুল 
চিনির € 0119105 15/61517006[0198188 ), ইহার মাথা, ঘাঁড় ও গলা কৃষ্ণ 

বর্ণ; (২) কাঁজলগেরী (0119155 1001088 ইহার মাথার 

পিছনে অর্ধবৃ্তাকার কষ্ণরেখা ৷ প্রথমটি বাঙ্গালার স্থায়ী অধিবাসী; দ্বিতীয়টি কিন্তু যাষাবর। 

শীত খতুতে তাহাকে কলিকাতাঁর কাছাকাছি পলীমধোও দেখিতে পাওয়া যায়। মানতৃমে এই 
ছুটিকে ত দেখিতে পাওয়া গেল) তাহা ছাড়! আর একটি হল্দে পাখী দৃষ্ট হইল, উহার চোখের. 

কোণে কালো রেখা, কিন্তু সাথাট। সম্পূর্ণ হল্দে। এই শেষোক্ত পঙ্গীর বৈজ্ঞানিক অতিধা 
00488 81০০7 সংখ্যায় ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক ? সমস্ত দিন বৃক্ষের পত্ান্তরালে ইহাদের 
কল কুজন শ্রুত হয়; কঠন্বর যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, তখন লক্ষ্য করা যায় যে, 
পুংপক্ষীট! হয় ত স্ত্রীপক্ষীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, অথবা নিঞ্টবর্তী কোনও শাখায় বগি! 
তাহার মনোরঞ্জন করিতেছে। 

পুরুলিয়ায় কুষ্গোকুলের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হুইল, যদিচি ছোটনাগপুর অঞ্চলে তাহার 
্রাচূর্যোর কথা কোনও কোনও বিদেশী পক্ষিবিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজল-গৌরী 
পুরুলিয়ায় নেহাৎ কম নহে ; অথচ একজন ইংরাজ মানভূমের কোথাও ইহার দেখ! পাঁন নাই, 
রাঁজমহল পাহাড়ে ছুই একট! দেধিয়াছেন মাত্র। এমন কি, তদানীপ্তন ছোটনাগপুরের কোথাও ইহার 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, এইরূপ লিখিয়! গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মানভূম তখন ছোটনাগপুরের 
অগ্তর্গত ছিল। 

মানতৃম অঞ্চলে মাছরাঙার চাঁলচলনে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই, ঠিক বঙ্দেশের মত জলাশয়ের 
ধারে তক্ষ্য জীবের অপেক্ষায় গাছের উপর বপিয়া থাকিতে অথবা মত্ত 

নী দীপন ধরিবার চেষ্টায় জলে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়; কখনও হ! ভূষির উপরে 
সঞ্চরমান কূিকীট দেখিয়। হয় ত সে গাছ হইতে সহসা অবতরণ করে, 

অথব! ক্স্থরে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়। বন্ধুর প্রাস্তরের উপর দিয়া কোথায় অনৃষ্ত হইয়! যায়। 



সন ১৩৩১]. পুরুলিয়ার পাখী ১৬৯ 

সাহেবধীধ?..এবং অন্তান্ক- জলাশয়ের ধারে মাছরাঙার একটা ক্ষুদ্রকায় জ্ঞাতিকে মতস্ত শিকার 
করিতে দেখা যায়। বড় মাছরাঙার মত কৃমিকীট ভক্ষণ কর! ইহার 

সাছরাও, ছোট বিজাহজিরি অভ্যাস নহে, কেবলমাত্র মৎন্তই ইহার তক্ষ্য ) এই জন্তই বোধ করি, 
ইহাকে বাধের ধারে ভূমির উপর অথবা অনতিউচ্চ গাছের ডাল হইতে 

অব্যর্থ সন্ধানে জলমধ্যে ছোট ছোট মাছ ধরিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। 

বড় মাছরাঙার মৎল্তরশিকার চেষ্টা হাস্তকর ; গাছের উচ্চ ডাল হইতে দবেগে বার বার জল- 
মধ্যে পতিত হুইয়াও সে প্রায় একটিও মাছ চথুপুটে ধরিতে সমর্থ হয় না; তাহার এই ছোট 
জ্ঞাতিটি কিন্ত গ্রতিবারই কিছু ন! কিছু ধরিয়৷ আনে | কৃমিতুক্ না হইলে বড়টির জীবন ধারণ 

কর। কঠিন হইত) আর এমন অব্যর্থ সন্ধান না থাকিলে ছোটটিও জীবন-সমরে পরাজিত হইত। 
বর্ণে ও কঠন্বরে উভয়েই আমাদিগকে আকৃষ্ট করে, তবে ছোটটির কণন্থর বড়টির মত তীব্র নহে। 

এই ছোট মাছরাঙাঁর একটি অত্যন্ত নিকট জ্ঞাতিকে মানভূমের জঙ্গলে জলাশয়ের ধারে কখনও 

কধনও মত্ন্ত শিকার কার্ষ্যে ব্াাপৃত থাকিতে দেখ! যায়। এই ছটির 

£1554০ 5৩৪৪1 মধ্যে আরুতি ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য বড় বেশী নাই | 

ক্রমশঃ 

গ্ীসত্যচরণ লাহ! 



কৰি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী 
উদয়দ আলাওল প্রাচীন বাঙ্গালা মুদলমান-মাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে যথেষ্ট হইবে না। 

বাস্তবিক তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্যে হিন্দু-কবিদের সহিত তুলনায়ও একজন উচ্চপদস্থ কবি ছিলেন 
বলিতে হইবে। তাহার স্থান ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু 
তাহাকে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে স্থুপরিচিত করিয়াছেন। তাহার পদ্মাবতী সাদরে চট্টগ্রামে আজও 
পঠিত হয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ইহার একমাত্র বাঁজার-সংস্করণ এত ভ্রমপ্রমাদপুর্ণ যে, তাহ! হইতে 
বহু স্থানে পুস্তকের অর্থবোধ করা যায় না। পঙ্ডিত আবছুল করিম সাহিত্/বিশারদ সাহেব 

অনেক প্রাচীন হিন্নু কবির কাব্যের উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের এবং ক্ষোভের বিষয় 

যে, তিনি তাহার স্বদেশীয় ও স্বধন্মী এই কবির গ্রতি আজও বিমুখ রহিয়াছেন। 
বাজার-সংস্করণে পদ্মাবতীর কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার কয়েকটা নমুনা দিতেছি। প্রথম 

পুষ্ঠায়ই দে খিতেছি,_. 

প্রথমে প্রনাম করি এক করতার॥ 

জেই প্রভু জিবদানে স্থাপিল সংসার * 
করিল পর্বত আদি য্যোতির প্রকাশ। 

তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস * 
দীনেশবাবু বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (১৩৩৭ পৃষ্ঠ! হইতে ১৩২৩ পৃষ্ঠ! পর্য্যন্ত ) আলাওলের যে 

ংশ উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে আছে, 
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। , 

যেই প্রভূ জীব্দানে স্থাপিল সংসার ॥ 

করিল পর্ধত আদি জ্যোতির প্রকাশ। 
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাদ ॥ 

উদ্ধৃত অংশে দীনেশবাবু বাজারের পুথির কেবল বানান সংপোধন করিয়াছেন; কিন্ত প্রকৃত 
পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। “পর্বত আদি জ্যোতির” কোন অর্থ হয় না । পাঁদটীকায় কর্বি- 

লাস শবের অর্থে তিনি বলিতেছেন,--"কবির লাস অর্থাৎ আদিকবির (ত্রন্মার) ইচ্ছা।” এই 

অর্থ সুসঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না। বাজার-সংস্করণ হিন্দী পল্মাবতীতে আছে,--- 

কীন্ছেসি প্রথম জ্যোতি পরকাশু। 
কীক্চেদি তিনহি গ্রীতি কৈলাশু 

« ১৩৩১ ৰঙ্গাবে বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষণের নবম মালিক অধিবেশনে পঠিত: 

1 /১518160 9০০15 01 7397%%1 এর সংস্করণ পছুম।বতির পাঠ, 

কীক্েসি প্রথম জোতি পরগান্থ। 

কীঙ্গেসি তেহি পরবত কবিল|শু ॥ 



সন ১৩৩১ ] কবি সৈয়দ আলাঁওলের পদ্মাবতী ১৭১ 

অর্থাৎ তিনি প্রথম জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। (পরে ) তাহার গ্রীতিতে কৈলাশ করিলেন। 
এখানে কৈলাশ শবের অর্থ শ্বর্গলোক | এখানে দরবেশ মলিক মুহম্মদ জায়সী ইস্লাম শান্তর 
অনুযায়ী স্থারী বর্ণনা করিতেছেন। এই মতে আল্লাহ, তা'আলা প্রথম আদি জ্যোতিঃ (নূরে যুহন্মদী) 

সৃষ্টি করেন। পরে তাহার গ্রীতির জগ্ত বিশ্বভৃবন স্থট্টি করেন। অন্ত স্থানে হ্যব্রতের গুণ 
বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন,-- 

কীক্কেসি পুরুখ এক নিরমরা 
নাউ মুহম্মদ পুনিউ' কর! ॥ 
প্রথম জোতি বিধি তেহি কই সাজী। 

অউ তেহি শ্লীতি সিসিটি উপরাজী ॥ 

£$, 5.1, সংস্করণ, ১৪ পৃঃ। 

এই সমস্ত বিব্চেন! করিয়া মনে হয়, বিশুদ্ধ পাঠ নিয্নলিখিতরূপ ছিল,--. 
করিল প্রথমে আদি-জ্যোতির প্রকাশ । 

তার পরে প্রকটিল যেই কবিলাশ ॥ 

্মসথররারাারারারারিরাহিরাররারি 

ইহার অর্থে বলা হইয়াছে--জিন নে পহিলে জ্যোতিস্বরূপ ( মহাদেব )কে প্রকাশ কিয়! গর তিসকে লিয়ে কৈলাস 

পর্ববতকে কিয় । ( মসলানে'! মে' কহাবত হৈ কি ছিংছুও"কা মহাদেব হমারে লোগোক! আদম হৈ) এখানে 

কবিলাস »" কৈলাশকে মহাদেবের কৈলাশ মনে করায় ভ্রম হইয়াছে । গ্রন্থকার বহু স্থানে কবিলাস স্বর্গ জর্থে ব্যবহার 

করিয়াছেন ; যথা,-.- 

সাত সহস হসতী সিংঘলী ॥ 

জনু কবিলাস ইরাবতী বলী ॥ 4. 5. 73. সংস্করণ, ৩৯ পৃঃ । 

অর্থাৎ সিংহল দেশে সাত সহ হস্তী, যেন স্বর্গে ( » কবিলাস ) বলী ্ররাবত। 

উচী পৰ'রী উচ অবাসা। 

জগ্গু কবিলাস ইদ্দর কর বাস! ॥ এ সংস্করণ, ৫৫ পৃঃ। 

অর্থাৎ উ"চু দেউড়ী, উ*চু আধাল, যেন ইন্্রের বাসস্থান নবর্গ (.«কবিলাস )। 

.. কংচন বিরিধ এক তেহি পাস । 
জস কলপতর ইঁদর কবিলাসা ॥ এ সংশ্করণ, ৬৬ পৃঃ | 

অর্থাৎ তাঁর পাশে এক কান বৃক্ষ, যেমন ইন্তের ন্বর্গে (-কবিলাস) কল্পতর | 

বরনউ” রাজ ম' দির রনিবাছু। 

'জছরিন ভয়! জা কবিলান্গ ॥ এ সংস্করণ, ৭৫ পৃ২। 

অর্থাৎ রাজমন্দির রানি-নিবাস বর্ণন করি। সেগুলি যেন অগ্গারা-ভরা স্বর্গ ( স্কবিলাস )। ইত্যাজি বহু স্থানে। 
4১, 9, 3, সংশ্করণের অবলখিত ছুইখা'নি পুধিতে 'পরবন্ত স্থানে 'প্রীতি আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ। প্রথম জ্যোতি 
হযরত মুহগ্মদ, মহাদেব নহেন। মহাদেব যে আদস, এ কথ! মুসলমানদের মধো প্রচলিত নাই। আমি বে অর্থ দিয়াছি, 

ডাহা খ্রস্থফায়ের অন্ত গলৌফ দ্বার! সমর্থিত ।স্লেখক। 
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পুথি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে,-- 
কাকে কল্য নির্বলি কাহাকে বলি আর। 

হাড় হস্তে নিশ্ষিয়া করায় পুনি হাড় * 

দীনেশ বাবুর সংশোধিত পা$,-- 

কাকে কল) নির্বলী কাহাকে বলী আর। 

হাড় হস্তে নির্শিয়া করয় পুনি হাড় । 

তিনি পাদটীকায় লিখিতেছেন,--অস্থি হইতে নিম্মাণ করিয়া পুনরায় অস্থিতে পরিণত করেন। 
এখানে অর্থের সঙ্গতি হইতেছে না। হিন্দী পুস্তকে আছে,- 

কীক্কেসি কোই নিতরোসী, কীহেদি কোই বরিআর | 

ছারছি তই সব কীক্কেসি, পুনি কীহ্েসি সব ছার। 

স্"4৭ ৪ 3 সংস্করণ, ৫ পৃঃ । 

অর্থাৎ কাহাকে দুর্বল ( নিভরোসী ) করিলেন, কাহাকে বলবান্ করিলেন। ধুলি( ছার ) 
হইতে সব তিনি করেন, পুনরায় সকলকে তিনি ধূলি করেন। বিশুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,-- 

কাল কৈল নির্বলী, কাহাকে বলী আর। 
ছার হস্তে নির্শিয়৷ করয় পুনি ছার ॥ 

জনেক অপার অতি প্রভুর করণ। 

কহিতে অপূর্বব কথা না যায় বর্ণন * 
সপ্ত মহি সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপাত মত ॥ 

সপ্ত সন্ত তরী যদি স্বজয় ব্বেক্ষতত 

এ সপ্ত সাগর আদি জতো| নদ। নদী ॥ 

দিবী পুস্বর্ণি কুপ স্মমহি হয় যদি * 
জতো| বিধী নবগৃহ আর বৃক্ষ সাথা ॥ 

যত লোম! বলি আর জতো পক্ষি পাথা * 

পৃথিবীর জতে। রেনু স্বর্গে জতো তারা ॥ 

জিব বস্ত স্বাস আর বরীখের ধার! * 

জোগে জোগে বসী জদী অন্তত লেখয়। 

সহশ্র ভাগের এক তাগ নাহী হয় « 

দীনেশবাবু ইহার কিছু অংশ ( সম্ভবতঃ অবোধ্য নি, বর্জন করিয়া চিকন 

উদ্ধত করিয়াছেন, 
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অনেক অপার অতি প্রতৃর করণ। 
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন। 

সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষপত্র যত। 

সপ্ত শুন্ত ভরি বদি হৃজয় জগ্গত্ত। 
যতবিধ নধগৃহ আর বৃক্ষ-শাখা। 
বত লোমাবলী আর বত পর্গী-পাখা | 

পৃথিবীর যত রেণু হর্গে যত তারা । 
জীব জস্ত শ্বাস আর বরিষার ধারা । 
যুগে যুগে বসি যদি স্কতিএ লেখয় | 

সুত্র ভাগের এক ভাগ নাহি ভয় 

সুল হিন্দীতে আছে,_- 
অতি অপার করতাকর করন]। 

বরনি ন পারই কানু বরনা। 
সাত সরগ জউ' কাগদ করঈ। 
ধরতী সাত সমুদ মসি ভরঈ ॥ 

জার্ব ত জগত সাথ বন ঢাখ!। 
জার্বত কেস রোব পি পাখা । 

জাব ত থেহ রেহ জ তাই ।* 
মেঘ '্বৃদ অউ গগন তরাঈ'। 
সব লিখনী কই লিখু সংসার । 

লিখি ন জাই গতি সমুদ অপার । 4" 5. 13. সংস্করণ, ১৩ পুঃ। 
অর্থাৎ কর্তার কার্ধ অতি অপার়। কে তাহা বর্ণন করিতে পারে? যদি সাত স্থগ 

কাগজ হয় ( এবং ) ধরিত্রীর সাত সমুদ্র মসী ভর! হয়, (আর) যত জগতের শাখা, বন জঙ্গল, 
ষত কেশ, লোম, পক্ষি-পাখা, যত মাটি বালি, বৃষ্টি-বিম্ু আর গগনের তারা, সব লেখনী করিয়া 
সংসার লিখিতে থাকে, ( তবুও ) অপার সমুদ্রের স্তায় ( তাহার ) গতি লিখা যায় না। 

পুথির বিশুদ্ধ পাঠ সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল,-_ 
অনেক অপার অতি প্রভূর করণ। 
কহিতে অপুর্ব কথা না যায় বর্থন। 
সপ্ত মহী সপ্ত দ্বর্গ বুক্ষপত্র যত) 
সপ্ুশূন্ত ভরি যদি সজয় স্াগত্ত। 

* বাজার সংস্করণে 'জহ তাই স্থানে “ছুনয়াঈ' | 4, 5. 8. সংস্করণের কয়েকটী মূল পুথিতে 'ছুনিয়াঈ। পাঠ 
জাছে। তাহাই ফু শুদ্ধ পাঠ বলিয়া গনে হয় ।স্-লেখক। 
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এ সঞ্ সাগর আদি যত নদ নদী । 

দীঘি পুফরিণী কৃপ স্ষমতনী হয় যদি। 
যতবিধ বন গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা। 

বত লোমাবলী আর বত পক্ষী-পাথা ॥ 

পৃথিবীর বত রেণু স্বর্গে যত তার! । 
জীব জন্ত শ্বাস আর বরিষার ধারা ॥ 

যুগে যুগে বসি যদি অস্ভতি লেখয়। 

সহত্ম ভাগের এক ভাগ নাহি হয়। 

গতি স্থানে হিন্দী অন্ততি। এই বর্ণনা ক্কর্আন -শরীফের নিয্ললিখিত আয়ত ছুইটার 
প্রতিধবনি,-"এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে, যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মপী 

হয়, তাহার পরে ( অন্ত ) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি আল্লার কথ! সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় আল্লাহ 

বিজেতা ও বিজ্ঞানময় ।” (স্থুরাহ লুক্কমান)। “তুমি বল ষে. আমার প্রতিপালকের বচনাবলী 
( লিপির ) জন্ভ যদি সাগর মদী হয়, এবং যদিচি আমরা তৎসদ্প সাহাধ্য আনয়ন করি, আমার 
প্রতিপালকের বচনাবলী সমাগু হওয়ার পূর্বে অবশ্ঠ সমুদ্র সমাপ্ত হইবে ।” (সুরাহ কহুফ )। 

পুথির অষ্টম পৃষ্ঠায় আছে,_- 

লল্লাট উজ্জ্বল শশি পিউ গবরিসে হাসি, 

কটাক্ষে মুহিত জবাকুল। 

বিশুদ্ধ পাঠ হইবে, | 
ললাট উজ্জল শশী, পীযূষ বরিষে হাসি, 

কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল। 

হায় রে! কোথায় যুবাকুল, আর কোঁথাঁয় জবাকুল ! পর্ৰর্তী সংস্কারক হয় ত জবাফুল করিয়া 

ফেলিবেন। 

পুধির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে” 
হিন্দুস্থানি ভাবে দীপ নাম এহি বলি। 
জদ্বো দিপ পন্ক আর সররেশ শুস্থলি * 

কূস দিপ এ দিপ সষ্টম কহিল॥ 

পুস্পের দরিয়৷ দিপ সপ্তমে পুরিল গ ৃ 

এখানে কৰি সপ্ত ্বীপের বর্ণন! করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের নামগুলি কি চমৎকার মৌলিক ! 
বিশুদ্ধ. পাঠ এইরূপ হইবে, | 

| ছিন্দুস্থানী ভাষে স্বীপ-নাম এহি বলি। 
জনুষীপ লক্ষ আর শাক ও শান্মলি । 
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কুশখীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্টম কহিল। 
পুষ্কর বলিয়া স্বীপ সপ্তমে পুরিল ॥ 

অজ্ঞ লিপিকরের হাতে আজ সৈয়দ আলাওলের কি হর্দশা হইয়াছে ! মূল হিন্দীর সহিত 
মিলাইয়া এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা যায়, সন্দেহ 

নাই। কিন্তু অনেক স্থল এরূপ আছে, যেখানে প্রাচীন পুথি ব্তীত প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা 
একেবারে অপস্তব | ছু-একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি । বাজারের পুির ১০ম পৃষ্ঠায় আছে,- 

নান! দেসে নানা লোগ, সনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ; 

আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল । আরবি মিসীর স্তামি, 
তৃরুকী হাবেশী রূমি, খোরাসানি উজেগ সকল * 
লাহুরী মুলতানী দিন্দি, কাসমিরী দক্ষিনী হিন্দী, 

কামরোপি আর বঙ্গদেশি॥। 'অন্ছর্পিহ 
শুতরণ্গাতি ) বগার্লাই ময়লা বারি, আজ্ছল্দললী 
কর্ণাঠ ্বঃন্ীতিন * বহু সেখ সৈএদজাদা, 
মোগল পাঠান জুঞ্ধা, রাজপুত্র হিন্দু নানাজাতি ! 
অভ্ভাঙ্নি করমা স্তাম, ত্রিপুরা কুকির নাম, 

রুতেক কহিব তাতি ২* আরমানি মলগ্াজ, 

ডিনমার ইংরাজ, ্চাণ্টিস্নীন্স আর ফ্রান্সিস | 
বগান্সক্িভ্ভ হগাজ্পম্নীন্নি, চগাভনদ্ণেক্ নসরানী, নানা 
জাতি আর প্রত চলি * 

এই উদ্ভৃত অংশের চিহ্নিত শব্ধ গুলির প্রকৃত পাঠ স্থির কর! দুরূহ । পুথির ৯ পৃষ্ঠায় রোসাঙ্গ- 
রাজের নৌকার বর্ণনায় কৰি ঝলিতেছেন,_- 

নানাবর্ণ নৌকা সাজে, নাহি শম ক্ষেতি মাঁজে, 
গলিয়৷ অগন ডিজা রঙ্গে ॥ সন্থুপা নানান 

তাতি, মচুয়। গোরাপ পাতি, জালিয়! নায়রি 
নানা রঙ্গে * কোসদা আন্থতি ভাল, ফেরাঙ্গির 

বজ্জসাল, সাতাইদ দাবল! সিংসার ৷ শুর 
খেলন রঙ্গি; পিক সব সরি ভ্জি, মগদের 

নানা বর্ণ আর % 

এখানেও সব কথার অর্থবোধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি ব্যতীত ভ্রান্ত পাঠ 

ংশোধনের উপায় কি? বঙ্গীক-সাহিত্য-পরিষদের পুধিশালায় আলাওলের কোন হম্তলিখিত 

পুথি নাই। কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি আধুনিক হম্তলিখিত পুথি আছে। কিন্ত তাহা 
বিশুদ্ধ নহে। পণ্ডিত আবছুল করিম সাহেবের নিকট কয়েকখানি প্রাচীন পুথি আছে এবং তিনি 



১৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিক! [৪ সংখা 

একটা আদর্শ সংস্করণ প্রস্তত করিতে বহু দিন হইতে ইচ্ছুক আছেন জানি। কিন্ত তাহার কার্যয- 
বাল্য । কয়েকখানি প্রাচীন বিশুদ্ধ পুথি পাইলে আমি এই কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। 
আশা করি, চট্টগ্রামের বিদ্যে ৎসাহী মহোদয়গণ, বিশেষতঃ বন্ধুবর আবছুল করিম সাহেব এ বিষয়ে 

সাহায্য করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না! | কবে বাঙ্গালী মুসলমানের গৌরব এই কবিরত্বের কাব্যের 
উদ্ধার হইবে, তাহার জ্ত উদগ্রীব হইয়৷ রহিলাম | 

মুহম্মদ শহীছুল্লাছ, 



“বাঙ্গাল! ভাষায় অন্ুজ্ঞ!” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য % 

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় বাঙলা ১ভাষায় অনুজ্ঞার রূপের যে উৎপাত প্রদর্শন 

করিয়াছেন, তৎ্সম্বদ্ধে দুই চারিটী বিষয়ে আমি তীহাঁর সহিত একম্ত হইতে পারিতেছি ন। 

সাধারণ অন্থজ্ঞ| ( বা বর্তমান কানের অন্থ্জ্ঞ| ) মধ্যম পুরুষের রূপের যে উৎপত্তি নির্ণয় তিনি 
করিয়াছেন ( যেমন চর্, চর, চর, চরহ « চর, চরথ+চরত,), সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য 

নাই। প্রথম পুরুষের সপ্থন্ধে খালি এইটুকু বলা আবশ্তক মনে করি যে, প্রথম পুরুষের বহুবচনে 
( -আধুনিক সন্ত্রস্থচক প্রথম ও মধ্যম পুরুষে ? যে “উন” প্রত্যন় বাঙ্গলাম আমরা পাই ( চরুন' 
_চির্+উন" ), তাহা মৃলে,আদি-আর্যভাষার (সংস্কৃতের) “অন্ত প্রত্যর হইতে উদ্ভুত হইলেও 
ইহার বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই) মংস্কহ “ও বাঙ্গলাঁর় হয় “ত'তে, নয় কেবল “য়ে 
পরিণত হইয়া থাকে (যেমণ পস্ত ৯ দত, ততরত্ত-১৮ ভুরিৎ। চিলস্ত-৯ চলিত” 'গৃহ+ 

অন্ত « ঘরত১[৯ঘরো, “মঙরে ৮ তরে? [ ৪থীতে + ইত্যাদি » 'নয়ে নহে) চিলস্তি 
চলেন, চলন্ত ৯ চলুন'_-এখানে স্তর নি'রে পরিণতি ২ইল কিরপে? এই 'ন' হইতেছে 
বিশেষ্য পদের বহুধচন-প্যোতক গ্রত্যরের প্রভাবে; সংস্কতের ষণ্তীর বহুবচনে ষে “আনাম প্রত্যয় 

পাওয়া যায়, প্রাকৃতে তাহা “আনং, -আন, -আণং, -আগ, -ন..ণ' রূপে মেলে) এবং এই "ন, 

আধুনিক আর্ধ/ভাষায় বন স্থলে প্রথমা ও অন্তান্ত বিভক্তিরও বহুবচনের প্রত্যর হইয়৷ দীঁড়াইয়াছে 

( যেমন ব্রজভাষায় “ঘোরন, ঘোড়ন” পৃববী হিন্দীতে 'ঘোড়ন”, মৈথিশীতে ঘোড়নি? ইত্যাদি )। 
বাঙ্গণারও এই বহুবনের “ন* বিদ্যমান ছিল, এবং “গুলা-ন্” প্রাদেশিক গুলাই, লোকাই, 

% ১৩৩১ সংল ১লা চৈত্র বঙ্গয়-ন।হিতা-পরিষনের একব্রংশ বধের নধম ম'মিক গ্রধবেশনে পঠিত । 

১। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ, 'বাঙ্গলা' এইরূপ বান।ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহ! না বুৎপত্তিসঙ্গত, না উচ্চারণ সঙ্গত । 

তিনি 'বাংলা, এইরূপ ঝনানের পক্ষপাতী । বিঙগাল ৮ বাঙ্গাল, বাঙাল? ; “বঙ্গল+আ”১'বাঙ।ল। » আধুনিক 

'বাঙগ লা, বাঙলা? ; 'ঙ্গ' হইতে "' এর লোপে 'ও১ উচ্চারণ, এবং আদ) অক্ষরে স্বরঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায় মধাস্থিত অক্ষরের 

“আ/-কারের লোপ। 'ঙ্গ'এর ছুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভ।যায় বিদ্যম।ন ; [১] 'ওগ!, [২] 'ও। 'বাঙ্গালা?৯ বাঙলা, 

এই বানান ঝুৎপত্তি ও আধুনিক উচ্চারণ, উভয়েরই অনুম।মী। সংহ্কতে অনুম্থারের উচ্চারণ ছিল, যে স্বরের পরে 
অনুস্থারের প্রয়েগ হইত, সেই স্বরের অনুন।মিক প্রলম্বাকরণরূপে ; অং. "অঅ, ইং সর ইই?, উম্ম উউ। 

ইত্য।দি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল; এবং আধুনিক তাবতীয় আর্যা-ভ|য|য় তত্তব শব্দাবলীতে অনুস্বার অনু- 

নাসিকরূপেই পর্যাবদিত হইয়।ছে ; ঘেমন 'করণকম্, করণকং,» 'করণয়ং৮ মারহাট্াী 'করণে ?$ “চলিত বাকং » 

'চলিনববউং এগুজরাটী 'চলৰ" | আধুনিক যুগেন সন্ত উচ্চারণে ও ততমম শব্দের উচ্চারণে ভারতের নান। 

প্রদেশে অনুস্থারের প্র/চীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই, নন! বিশিষ্ট নদিকা ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়৷ গিয়াছে। 

যেমন দক্ষিণ-ভারতে ২. 'ম,। হংস-্হ্ম্সট ১ বজদেশে হিলি হিংস১ল হঙশ2, 'সংস্কৃতম্ঠ_ 'শঙ- 

শংক্রিতমঠ ; উত্তর-ভারতে ১ -ন্, হল) বংশ তন্ন, বন্দ, ইত্যাদি । মুতরাং বাঙ্গলা, বাঙলা, কে 

বাংল (অর্থাৎ কিন| 'বনালা? ) লিখিলে, অনুস্থারের সংস্কত উচ্চারণ ধরিলে এই বানানকেই অশুদ্ধ বলিতে হয্। 

২৪ 



১৭৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা  ৪র্ঘ সংখা! 

লোকাইন্* প্রসৃতিরূপে এই 'ন'কারের অস্তিত্ব আছে১। “স্ত, স্ত'র 'নগে পরিবর্তনে এই বিশেষ্য 

পদ্দের 'ন”কারের প্রভাব আছে ব্িয়্৷ মনে হয়। মারহার্টী 'চরোৎ্, চরূৎ-তে? দেখা যাইতেছে যে, 
ম্ত'র 'ওৎ উৎ* -তে স্বাভাবিক নিয়ম অন্ুগারেই পরিবর্তন হুইয়াছে। 

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার উত্পতি শ্রীযুক্ত শহীহুল্লাহ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন :-- 

উত্তম পুরুষ মধাম পুরুষ প্রথম পুরুষ 

একবচনে বহুবচনে _ একবচনে বহুবচনে একবচনে বহুবচনে 

টা: চরিষা।মি চরিযা।মঃ |  চরিষাদি . চরয'থ | চরিষাতি চরিষাস্তি 

শন | পক] পদ [পাদ | পদ পিন] * 
চরিউ 

সর পে ও ৪ আতা ওত শপ পি ভি ০ ০৯ -১০৯-2-3882০৯ত8 তি এ ৬০৯ ০৮ উট চস ০৯ “০ চি ও ৮০এ৮- টার ৯8৮৬- 

ইহার মধ্যে মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের রূপের উত্পত্ভি লইয়া আমার এককত্য আছে। 

যদিও চরিঞর মণ “হ'-কার-বিহীন “ইএ, যুক্ত পদকে আমার মূণে কর্মবাচেঃর পদ বনিয়াই মনে 
হয়--এক “হকারযুক্ত রূপকেই ভবিষ্যতের রূপ বলিয়া আমি নিঃসস্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। 

(এ সম্বন্ধে বিচার ১৩৩০ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জরিকায় মগ্প্রণীত “বাঙ্গলাভাষায় কর্ম 

ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য-_-পৃঃ ৫৭ প্রভৃতি )। 

কিন্ত উত্তম পুরুষের িরিমো, চরিউ, চরিউ” এই পদগুলি যে সংস্কৃত চিরিষাঁমি” চরিষামঃ, 
হইতে হইয়াছে, তাহ! আমি স্বীকার করিতে পারি না । চিরিমো, চরিউ' এইরূপ 'মো? ও “ইউ” প্রতায় 
দুইটীর, একটির সহিত আর একটার একবচন-বহুবঠন সম্পর্ক ব! অর্থগত সারৃশ্ত কিছু দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বাঙ্গ। ভাষায় চর্ধ্যাপদের যুগ হইতেই ক্রিয়ার একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য বিলুপ্ত 

হই়া যায়, সুতরাং কেবল এ ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকা একটু অস্বাভাবিক । অপর, “যো 
বা ইমো” প্রত্যরাত্ত রূপ শ্রীক্কষ্ণীর্ভনে দুশ্রাপ্য - শ্রীযুক্ত শহীছুললাহের উ্ণত এক “বঞ্চিমো' 
(শ্রাক্ক-কীঠ পৃঃ ৩৮৭ ) ছাড়া অন্থাত্র অপ্রাপ্য বলিলেই হয়। অন্তান্ত ক্রিয়ার উত্তম পুরুষে 
“বে, প্রতায়ই পাওয়| ধাইতেছে--করিবেঁ, জাণিবৌ, খাইবেৌ” ইত্যাদি ৷ ( এই "ইবৌ”র উৎপত্তি 
এইরূপ £“ইতব)” «ইঅব্বৰঠ *ইবব+ ইব+,+হো/*৫“হউ", হাউ” এ হব, হউং, 
এহকং-অহকং*'অহংঃ £ িলিতব্য (ক)4অহ(ক)ম্”*৫চলিব()+4 ঠো+১ চিলিবাহো,চলিবঙ্ো, 

চলিবে” । ) 'বঞ্চিমো” পদ “বঞ্চিকৌঠর বিকারেই উদ্ভৃত। শ্রীযুক্ত শহীহলাহ্, হিষ্যামঃ--ই্যামি” 

১ শ্রীযুক্ত শহীছুলাহ, আধুনিক বঝ।ঙ্গল।র “তিনি” পদকে সংস্কৃত ক্লীবলিঙ্গ বহুবচন 'তানি? হইতে আগত বলিয়া! ধরিয়- 

ছেন। কিন্ত 'তানি' কিছুতেই “তিনি'র যুূল হইতে পারে ন1; “তিনি প্রা* বা* তে 'তিহ, তেহ রূপে মেলে; “তেই, 

তিহ). 'তেন্হ, তিন্হ'-- তেন, তেন*১স'তণং (৯প্রাদেশক ঝঙ্গলা 'তান) »*তাহর )-*তানাম্ন 'তেষাস্ঃ 

স্থলে ; 'তেই, তিন্হ, তেন, তান' প্রভৃতি মুলে এই 'ন'কারযুক্ত যষ্ঠীর বহুধচনের কূপ; 'তেই, তেন, পদে "ই, প্রতায়, 

(যাহার যুল হইতেছে তৃর্তীয়ার “এভিঃ» এহি ৯-ছি” প্রতায় ) যোগ করিয়! “তেহি, তেনি »তিনি'র উৎপত্তি । সংস্কৃত 

শবোর অন্ত্য খর বাঙন।য় প্রায় সর্বত্রই লুণ্ড; যেখানে লে।প হয় নাই, সেখনে বিশেষ কারণ আছে, এবং সে কারণ- 

গুলির একটিও 'তানি'র মতে! পদকে ঝাঙগ।ল।য় ই-কারান্ত করিয়া রাণিবার পক্ষে সমর্থক নছে। 



পন ১৩৩১ ] “বাঙ্জ|ল! ভাষায় অনুজ্ঞা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য. ১৭৯ 

হইতে : যথাক্রমে 'ইমে!- ইউ? গ্রতায়দ্বয়ের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া একটু সন্দেহের সঙ্গে বলিয়াছেন, 
প্বুৎপত্তি হইতে দেখা! যাইতেছে যে, 'চরিউ' ও চিরি:মা” এই উভয়ের মধ্যে বচন পরিবর্তন 

হইয়াছে।” ইহ! অতীব অদ্ভূত ব্যাপার। যাহা সংস্কৃতে ছিল বহুবচন, তাহা বাঙ্গলায় হইল একবচন 
এবং সংস্কৃতের একবচনের প্রতায় বাঙ্গলায় ঠাড়াইল বহুবচন । “ইমো প্রত্যয় ইবো'র বিকারেই 
উদ্ভৃত, একট এই 'ইমো, শ্রীকুষ্ঃকীর্তনে অতি বিরল; ইহার সহিত 'ইউ'এর কোনও সম্বন্ধ নাই। 
ইউ'র উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মত আমি "বাঙ্গলাভাষায় কর্ম ও ভাববাচ্ের ক্রিয়া” প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি (বঙ্গীর-নাহিত্য-পরিষত-পণ্রিকা, ১৩৩০, পুঃ ৬৯)। “ইউ: যদি ইধ্যামি” (বা ইব্যাম ) 
হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে শ্রীন্ষ্ণ কীর্তনে আমরা সান্রনাসিক রূপ (ইউ?) পাইতাম । 

অবশ্ঠ, কৃত্তিবাস হইতে উদ্ধূত উদাহরণে ইউ” পাইতেছি। কিন্তু কৃত্তিবাস ঢের পরের লেখক, 
এবং যে পুধি ছুইথানি হইতে পরিষদের অযোধ্যা ও উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের বয় 

১৬০২ খ্রীষ্াৰ ও .৫৮০ খ্রীষ্ান্স) তখন 'ইউ' এই কর্মবাচোর ক্রিগ্নার প্রয়োগ লুপ্ত প্রার, সে সময়ে 
অন!বগ্তক চন্দ্রবিন্দু একটা িপিকর-প্রমাদ হেতু নাদিয়া যাওয়া অনস্তব নহে। 'ইষ্যামত হইতে 
ইমো+র উৎপত্তি বিষয়ে ছুইটী অন্তরায় আছে--[১] সংস্কতের অস্ত/ স্বর আধুনিক বাঙ্গলার তন্তব 
পদে বর্তমান থাকে না, [২] সংস্কৃতের ছুই স্বরধবনির মধ্যে একক অবস্থিত 'ম” বাঙ্গলায় ও অন্যান্য 

আধুনিক আর্ধ্ভাষায় “বর” ও পরে কেবলমাত্র ** * তে পরিণত হয়, যেমন “ভুমি--ভৃঁই, স্বামী_- 
সাই, সংক্রম-সাঁকৌ ১ ন।কো, গ্রাম-গা, নাম_না, না” ( “কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি, সেন! 

কোন জন1”--কঃ নাম বংশীং বাদয়তে, গস নাম কঃ পুনঃ জনঃ)। (যেখানে তৎসম শবের 

বিষ্নীষ প্রভাব আছে, দেখাংন কচি 'ম'কারের পুনরধিষ্ঠান ঘটিয়াছে, যেমন 'নাম__না” মারহাটি 
নাৰ+, কিন্তু বাঙ্গলায় সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় 'ম'যুক্ত রূপ, নাম” )। 

সংস্কৃতের ভবিষ্যৎ বা! লট.এর পদের মধ্যে একমার মধ্যম পুরুষের পদ আজকাঁণ বিদ্যমান, 

“ইহ১-ইও গ্রত্যরান্ত হইয়া। পশ্চিমভাতীয় পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মধ্যদেশের ব্রজভাষ! 
কনৌজ্জিয়া বুন্দেী, এবং কতকটা পুব্বা-হিন্দী ও ভৌজপুরিয়া ছাড়া অন্তান্ত আর্/ভাষায় ইহার 
ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। যেখানে লুপ্ত, সেখানে নূতন প্রত্যগ্নের প্রগনোগ আদিয়া গিয়াছে; ধেমন 
ইতব্য ১-ইব, অব? । শতৃর “অন্ত ৯অন্জ, অৎ্য। 

প্রাদেশিক বাঙ্গলায় ও প্রাচীন বাঙ্গলায় যে “ইম্, ইমুঃ মু, মৌ” প্রত্যয় পাওয়! যায়, উত্তম 

পুরুষের ভবিষ্যতে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গলায় 'ইবাঠ্ো১ ইবে। হইতেই জাত; চন্তবিন্দুযুক্ত “বর 

'ম'য়ে পরিণতি খুবই স্বাভাবিক; “বে বেঁ1”ডো, ও, মো, ম' ইত্যাদি । (প্রাচীন বাজলায় 

“৬, ৰ? |) চক্তরবিন্দু না থাকিলেও ছুই স্বরের মধ্যস্থ কেবল “এর “ম'এ পরিণতি অন্থত্র 

নুলভ ) তুলনীয়, উড়িয়া! “দেশ্থিবি-দে খিমি ( উত্তম পুরুষে ), মগহী “লেমা, করমা, চলমা €লেবা, 
করবা, চগমা” ( মধ্যম পুরুষে )। 

শ্রীন্ঘনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 



আলোচন। 

শ্রীযুক্ত 'সতীশচঞ্জ রায় এম এ মহাশয় বলিলেন, 
মাননীয় সভাপতি মহাশয় শ্রীধুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঠিত প্রবন্ধের সম্বন্ধে 

আমাকে কিঞ্চিৎ আলোচনা! করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীহল্লাহ, সাহেবের 
"বাঙ্গালা ভাষায় অন্থক্ঞ।” শীর্ষক প্রবন্ধটী আমি ভাল করির| পড়িতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সুনীতি 

বাবু এ প্রবন্ধটার সম্বন্ধে যে সমাঁলোচন! করিয়াছেন, তাহ। শুনিয়৷ আমার মনে ছুই একটী বিষয়ে যে 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সে সম্বন্ধেই এখন ছুই চারিটা কথ| বলিব। আজকাল বাঙ্গালা- 
সাহিত্যে ভাষাতত্বের আলোচনা বড় একটা দেখ যায় না। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ভাষা-তত্ববিৎ 

শ্ীবুক্ত স্থনীতিবাবু, পণ্ডিত শহীহুল্লাহ. সাহেব, আর তাঁদের মতই আরও ছুই এক জন ভাষা-তত্বের 
আলোচন! করিতেছেন । স্বনীতিবাবু এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা! শতগুণে বেশী অধ্যয়ন ও গবেষণা 

করিয়াছেন; তিনি এজন্য আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তীহার এই প্রবন্ধটী সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে--আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার স্থবিধা হইবে। যাহ! 

হউক, শ্ুনীতি বাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উদিত হইয়াছে, তাহা এই,-- 
[১] সংস্কৃতের “ত্য, প্রত্যয়ের অর্থের সহিত ভবিষ্যৎ-কাণের প্রিয়া-বিভন্তির একটু সাদৃশ্ 

আছে--সন্দেহ নাই; এবং বিভক্তিগুলির বাহুল্য ও জটিলতার বর্জন দ্বারা উহাদের সরলতা- 
পাঁদনের দিকেই সকল অপত্রংশের গতি-_ইহাও সত্য বটে; কিন্তু সংস্কৃত “তব)' প্রত্যর হইতে 
বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বিভক্তির 'ব* ( করিব, যাইব, খাইবৰ ইত্যাদির) উদ্ভূত হইয়াছে, 
ইহা স্বীকার করিলে দেখা বাইবে যে, এ স্থলে সহজ ও খ্বাঁভাবিক “সে ফাইব' (প্রাচীন বাঙ্গালা)? 'তুমি 

যাইবা”, “মুঞ্ি যাইমু” ( প্রাসীন বাঙ্গ[লা ) ইত্যাদির 01100: বা সরল উক্তির পরিবর্তে “তাহা কর্তৃক 
যাওয়া হউক” ( “তেন গন্তব্যং ), “আমা বুক যাওয়া হউক ( গিয়া গন্তব্য ), ইত্যাদি 17011600 

ও £9৮110-308€ অর্থাৎ, ঘুরাইগ "লা বাক্য-রীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন বা আধুনিক 

বাঙ্গ'লা ভাষার ভবিষাতের “স যাইব, “ণুগ্ি যাইমু' ইতাদি প্রয়োগের মধ্যে কর্তৃ-পদে, প্রথমা 
বিভক্তি ছাড়৷ “তব্য, প্রত্যয়ের জন্য অপরিহার্ষ্য তৃতীয়! বিভক্তির ব্যবহার দেখিতে পাই নাঃ 

এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত “তথ্য, প্রত্যঘ হইতেই ভবিষ্যতের ক্রিগা-বিভক্তির “ব*কার উদ্ভুত হইয়াছে 
কি না, সে বিষয়ে মনে খুবই সন্দেহ জন্মে । 

[২] সংস্কৃত “তব্য* প্রত্যয় হইতেই বাঙ্গাঁণা ভবিষাতের ক্রিয়াবিভ্ি কারের উৎপত্তি 
হইয়াছে, স্বীকার করিলেও, “তব্য” প্রত্যয়ের রূপ প্রথম পুরুষ মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষ--তিন 

পুরুষেই এক প্রকার বলিয়া, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের উ ম-পুরুষেও 'মুঞ্চি করিমু” স্থলে 'মুঞ্রি করিব? 
প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়াই সম্ভবপর ছিল, কিন্ত সেরূপ না হইয়া “মুঞ্রি করিমু” এমুঞ্রি যাইমু” ইত্যাদি 
প্রশ্নেগ দৃ্ট হওয়ায় সংস্কতের বর্তমানের 'করোমি' ামি ইত্যাদি অপভ্রংশে প্রাচীন বাঙ্গালার 
করো? যাও? যাউ” খা? ইত্যাদির সায় সংস্কৃত ভবিষাতের "্তামি” বিভক্তি হইতৈই “করিমু” 
'যামু* ইত্যাদির “মূ? উদ্ভুত হইয়াছে--এরূপ অন্ুমানই সমীচীন হনে হয়। 
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[৩) শ্রীযুক্ত স্ুনীতিবাঁবু যে ভাবে “করব"+-হঁ -করবহঃ করবুঁ, করমু* ব্যুৎপাঁদিত করিয়াছেন, 
তাহাও সস্তেষজনক মনে হয় না। উত্তম-পুরুষ নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন বলিয়৷ “করে? 'করলু। 
“করমু” ইত্যাদির প্রয়োগের স্থলে কর্তৃ-পদ “মুষ্ডি* উহ রাখিলেও অর্থ-প্রতীতির কোন? ব্যাঘাত 
হয়ন!) কিন্ত প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থলে কর্তৃপদ উহা রাঁথিলে-_কে কর্তা, সে বিষয়ে 
অনিবার্ধ্য সন্দেহ থাঁকিয়! যায়? এ জগ্ত “করব ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সহিত কর্তৃপদ “ছ” (সংস্কৃত 
«অং, শব্ষের অপতভ্রংশ ) যোগ করার কোনও প্রয়োজন না থাকা সত্বেও উহা! যোগ করায় এবং 

প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া-পদের স্থলে অনিবার্ধ্য প্রয়োজন থাক! মৃত্বেও এরথম ও মধ্যম পুরুষের 

কর্তৃ-পদ-স্চক কোনও চিহ্ছের প্রয়োগ না করিয়া শুধু করব --ঘাহার অর্থ প্রাচীন বাঙ্গালায় “সে 

করিবে? ব| তুমি করিবা” ছুই-ই হইতে পারে--এরূণ বন্দিগ্ধার্থ ক্রিগ-পদের প্রয়োগ করা একান্তই 

অমস্তব মনে হয়। 

[৪] বাঙ্গালা অতীতের বিভক্তি / যে মংস্কৃতের “কত? (অতীতের অর্থে কৃদস্ত 'ক্ত? প্রত্যয় ) 

হইতে উৎপন্ন হইপ়াছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয়, ভাষাতত্ববিদ্গণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। 
বাঙ্গাল! অতীতের উম পুরুষের ক্রিয়া-বিভ্িতেও আমরা “নে?” নু” (পরবর্তী সময়ে নথি) 

দেখিতে পাই। “নত” প্রত্যয়ের অপত্রংশে “ল” ব্যতীত “পো” বা “লু” আদিতে পারে না; সুতরাং 
এ স্থলে লকারে অন্ুনাসিক চন্ত্রবিন্দু-সংযোগ সংস্কৃত উত্তম পুরুষের 'অম্ বিভক্তির প্রভাব- 

সম্ভৃত না বলিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। প্রাচীন বাঙ্গ:লার উত্তম-পুরুষের “করো?” 'মরৌ? ইত্যাদি 
স্থলেও “ও/-কে সংস্কৃত “মি' বিভক্তি হইতে উদ্ধৃত ন! বশিয়! উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের 
বিবেচনায়, বাঙ্গালা বর্তমান ও অতীতের উত্তম-পুরুষের বিভক্তির ৪1081925 বা সাদৃশ্ঠ হেতু, 

বাঙ্গালা ভবিষ্যতের “মু” বিভক্তিও সেইরূপ সংস্কৃত শ্যামি” ভবিষ্যতের “স্তামি” বিভক্তি হইতে 
উৎপন্ন কিংবা উহারই প্রভাসম্তৃত, এরূপ সিদ্ধাত্তই সমীচীন দনে হয়। 

1৫] শ্রীযুক্ত সুনীতি বাধু সংস্কৃত (২) অন্ুস্থরের যে পাণ্ডিত্যপুর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, 
এ স্থলে উহার কোনও উপযোগিতা বুঝিতে পারিলাম না । বাংলার “বাঙ্গালা শব্দটাকে কেহই 
সংস্কৃত অনুস্থরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারে 'বা-অঁ-লা” বলিয়া! উচ্চারিত করিবেন না; “বাঙ্গালা বা 

'বাঙগলা* লিখিলেও নিশ্চিতই উহা! “বাঙ্গালা” বা “বাওজা”ই উচ্চারিত হইবে) এ অবস্থায় “বাংল! 

ন। লিখিয়! “বাঙ্গালা+ ব! “বাঙলা” লিখার বিশেষ কোনও সার্থকতা! দেখা যায় ন|। 

শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর মস্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত স্থনীতি বাবু এই উত্তর দিলেন,-_ 
রাজি অধিক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমার 

বক্তব্যের সমালোচনা করিলেন, তাহাদের পুঙ্থান্থুপুঙ্খ বিচার এখন সম্ভবপর হইবে না। তবে 

মোটামুটি এই কয়টা কথা বলিতে চাহি। 
[১) সংস্কতের অতীতের ক্রিক়্াপদগুণি ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া যার়। প্রাকতে কচিৎ 

একটা আাঁধটা লঙ, লুঙ২.লিট২এর পদ দেখা যায়, কিন্ত প্রায় সর্ব “ত' প্রত্যয়াস্ত পদের সাহায্যেই 

অতীত ক্রিয়ার দ্যোতনা হইয়া থাকে। অকর্মক ক্রিয়া হইলে এই “ত" প্রতায়াস্ত পদ কর্তার 
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বিশেষণ হয়। সকর্মক হইলে ঝার্ম্মের বিশেষণ হয় ও বর্তাকে তৃতীয়ায় আন! হয়) যেমন প্রাচীন 
সংস্কৃতের রীতি অন্ুপারে--'অহং জগাম, অহ রাজানম্ অপশ্তম্+, কিন্তু প্রারতে “অহং ( অহমং, 

হকং, হগং, হুগে ইত্যাদি ) গদো ( গও, গদে )১ ও 'মএ ( »্ময়া ) রাজা ( রাঁআ, লাঁধা, লাআ|) 

দেকৃথিও (বা দিটঠো। দিশ.টে )1 এই তি প্রত্যয়ান্তরূপে স্বার্থে ইল প্রতায় যোগ করিয়া 

বাঙ্গলায় অতীত কালের “ইল” গ্রতা/য় দীড়াইল; “অহঅং গঅ-ইল্ল*€প্রা-বাং “হউ' গেল” “মএ 
রাজা দেকৃখিঅইল্ল+, প্রা-বাং মই রাজা দেখিল' । অর্থাৎ অতীতে অকর্মক ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে 

প্রয়োগ, সকর্ক ক্রিয়ায় সকর্ম্ক কর্মমবাচ্যে প্রয়োগ | হিন্দীতে এই রূপ এখনও বিদ্যমান আছে; 

যেমন ব্রজভাষায়_-হৌ গয়ৌ (হৌ-অহং গয়ৌ গঅউ _ গঅও-গতকঃ), কিন্তু “মৈ 
রাজ| দেখ্যৌ, ( মৈ-ময়া, দেখ্যো_ দেকৃখিঅউ _. দেকৃথি-অও-ু * দৃক্ষিতকঃ, দৃষ্ট-অর্থে )। 

তুলনীয় প্রাচীন বাঙ্গলা (চর্যাপদ ৫) -এত কাল হাউ অচ্ছিলে স্বমোহইে। এবেঁ মই 
বুঝিল সদ্গুরুবোহে 1 এখানে হাউ অচ্ছিপে” লস্থিতোইহং-হাউ বা হউ'-হং) ই 

বুঝল”-নয়া জ্ঞাতং)) একই পদে পাশাপাশি প্রথমার হাউ - অহং যোগে অকর্ম্মক অচ্ছ বা 

আছ ধাতুর সঙ্গে কর্তৃবাচো প্রয়োগ ও সকর্ক বুঝ ধাতুর সঙ্গে তৃতীগার মই-মরা যোগে 
কর্ববাচ্যে প্রয়োগ আমরা পাইতেছি। দেখা যাইতেছে, অতীতে তিওস্ত পদগুলি অপ্রচলিত হইপ্লা 

পড়ায় এইরূপ ুরাইয়া বলিবার --সকর্মনক ক্রিগ্াকে কর্মমবাচ্যে আনিয়া! বলিবার রেওয়াজ আসিরা 

গিয়াছে । 
অতীতের ন্ায় ভবিষ্যতেও দেখিতে পাইতেছি যে, “তব্য১*ইব” প্ররত্যয়াস্তরূপ ভবিষ্যতের 

শুট.ব। তিতুস্ত রূপগুলির স্থান অধিকার করিয়াছে । কিন্তু এখানে সকর্ম্মক অকর্ণ্ক ক্রিয়ার তেদ 
নাই ;-_-উভগ় স্থলেই কর্ম্বাচ্যের প্রয়োগ হয, ষেমন বুষ্মভিঃ ভবিতব্যং, মিনা দাতব্যা পৃচ্ছা”- 
প্রাচীন বাঙ্গলার 'তুম্ছে হোইব” (চর্ধ)। ৫), “মই দিবি পিরিচ্ছা+ (চর্য্য। ২৯)। প্রাচীন 
বাল্ললায় এই অন্ধুদারে আমর! দেখি-_ 

উত্তম পুরুষ--মই (মুখরিত, ইত্যাদি ময় ) আমি ( অন্ধ অন্ধহি- অন্মাতিঃ ) জাইব, 
থাইৰ (-যাতব্যং, খাঁদিতব্যং )। 

মধ্যম পুরুষ--তই (তু ইত্যাদি »ত্তয়া), তুমি ( স্তুম্হে, তুম্হহি স্মযুষ্সাতিঃ ) জাইব, 
থাইব। 

প্রথম পুরুষ--সে জাইব, সে খাইব। এখানে প্রথম পুরুষে তৃতীয়ার তে” (০ তেন ) স্থলে 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখ| যাইতেছে যে, প্রথমায় “সে” ব্যবহৃত হইতেছে । প্রথমা ও তৃতীয়!র 
পদের অদপবদল প্রা-বাংতে বিরল নহে। প্রা-বাংর প্রথমার“হাউ+ (-.অহং )-কে তৃতীগ্ার 
“মহ, মই, (-ময়া) বিতাড়িত করিয়াছে। তত্জরপ প্রা-বাংর প্রথম! “তো”, “তু” ( তত্ব )কে 
তৃতীয়ার তুই” ( এত্ত! ) দূরীভূত করিগাছে। কেবল ইহার ব্যতিক্রম আমরা এই প্রথম পুরুষেই 
দেখিতে পাইতেছি। প্রা-বাংতে “তে জাইব, তে খাইব' রূপই হওয়া স্বাতাঁবিক, ও প্রান্ত 
ব্যাকরণের রীতি ধরিয়া দেখিণে এই রূপই অপেক্ষিত ) কিন্তু গ্রাচীন বাঙ্গলা কিরূপ প্রয়োগ ছিল, 
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আমরা তাহা জানি না। কিন্তু প্রথম! ও তৃতীয়ার গোলমাল অভীতের ক্রিম়ায় ষে প্রাচীন বাঙ্গলায় 

হইয়াছিল, তাহ! সহজেই আমরা! উপলব্ধি করিতে পারি--যেমন “াঁউ স্থৃতেলি' ₹- আমি শুইলাম 
(চর্ঘ্যা ১৮--এখানে প্রথমার প্রয়োগ “হাউ অচ্ছিলে »«আমি ছিলাম ( চর্য1 ৩৫-_প্রথমার 
প্রয়োগ )) কিন্তু মিই খলিলি হাড়েরি মালী”-*আমি হাঁড়ের মাল! ফেলিয়! দিলাম (চরধ্যা ১০-- 
তৃতীক্ার প্রয়োগ ), মই বুঝিল” --আমি বুঝিলাম ( চর্য। ৫--তৃতীয়ার প্রয়োগ ); এরূপ স্থলে 

ইউ “মই, ছুই বিভিন্ন সুবস্ত রূপের মধ্যে গোলমাল ঘটা শ্বাভাবিক, স্বীকার করিতেই হইবে 
তদ্রপ প্রথম পুরুষেও “সে, তেঁ (5 সঃ, তেন)র অনল বদলও অপেক্ষিত, ও ক্রমে থে বহুলতররূপে 

প্রযুক্ত প্রথমার “দে যে তৃতীগনার “তকে দূরীভূত করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে 
পারা যায় 

[২, % ৪; “মুঞ্রি করিব, আমি করিব এইবপ প্ররোগ প্রা-বাংতে খুবই দৃষ্ট হয় । যথা-- 
চর্ম) ৩৬--শাখি করিব জালন্ধরিপাঁঞ-(আমি) জাঁণন্ধরি-পাদকে সাক্ষী করিব। শ্রীকৃষ্ণ- 

বীর্তনেও এইরূপ প্রয়োগ বেষ্ট আছে; পৃষ্ঠ) ১১৪--“তোন্গার করিব অন্ধে উচিত সমান" 

( -সন্মান ), পৃ্থা ১৮৫ "-আন্ষে বহিব তোর ভার”, “আদ্দে সত্য করিব”, ইত্যাদি । 

কেবলমাত্র “ইল” “ইব* প্রতাক্নাস্ত ক্রিয়াপদ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনতম 
বাঙগলায় এই ব্যবস্থা ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও প্রার্দেশিক 
ভাষায় এই রীতি বিদ্যমান? তুলনা--ঢাকা অঞ্চলে 'সে ক'র্ব'-সে করিবে। কিন্তু বাঙ্গলা 
ভাষায় ( চণ্তীদাসের পূর্ব হইতেই ) খালি “ইল” “ইব" উত্তম, মধ্যম ব! প্রথম পুরুষ বুঝাইবার পক্ষে 
যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। “ইল, -ইব/র সঙ্গে পুরুষদ্যোতক কিছু জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাঁগিল। 
থে অংশ জুড়িয়! দেওয়! হইল, তাহা হয় কোনও সর্বনাম-পদ, নয় বর্তমানের ক্রিয়াপদের অন্থকরণে 
আনীত কোনও বিভক্তি। হুইরপ ব্যবস্থা আমরা স্পষ্টই পুরাতন বাঙ্গলায় দেখিতে পাইতেছি। 
সুতরাং দে সম্বন্ধে কোনও জল্পনা বা অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই । যেমন শ্রীকঞ্কীর্তনে__ 

উত্তম পুরুষ »-অতীতকালে “কৈল” (স্প্রার্ৃত কয়-ইল-কৃত+ইল); “কৈলা 421, 
“কৈলাহ্ো” ( এই “হো”, প্রাচীন বাঙ্গলার “াউ? হইতে ; তুলনীয় --“হৈলাো+ ) প্রা, অপমীয়াতে 
.আঙ্ঠো প্রত্যয় মেলে, মৈথিলীতেও 'অই”); তাহা হইতে “কৈলাওঁ, কৈলাও, কৈলো, 
কৈলো কৈলুঃ» কৈনুম্ত ইত্যাদি; ও এই প্রকার রূপের প্রদারে--“করিলাহো, করিলাঁও, 
করিলৌ, করিলুম্। ক'রলুম, করন) 'করিল+আমি, » করিলাম্ঠ। 

মধ্যম পুরুষ-“কৈল+ 7 “কৈলেছেঁ, কৈলাঁহা অসমীয়াতে এই গ্রকার রূপ পাওয়া যায়; 
মৈথিলীতে-_“কৈলহ, কৈলে, কৈলই-কৈলেষ্ঠে” ; এখানে 'আহা” - “অধ, প্রত্যয়, বর্তমানের 
ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের অন্থ্দরণে ; যথা! “লহ, চলাহা”-গচলথ, ॥ এবং “একে. 'আহা, অহ" 

প্রত্যয়ে বহুবচনদ্যোতক চন্দ্রবিন্দু যোগে । [ বহুব$ন জানাইবার জন্ত চন্দ্রবিন্দু বা “ন- বা “ন্হ+ 
আধুনিক আরধ্যভাষাগুলিতে খুবই সাধারণ-_-ও এই চন্্রবিন্দু বা 'ন' বা “ন্হ” বিশেষ্য ও সর্বনাম 

পদের যতীর বহুবচনের “আনাম্ঃ বিভক্তির 'ন' হইতে জাত, এ কথা পুর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। 
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তাহা হইতে “কৈণী, কৈণে, কৈলে' (-করিলা, করিলে, করিলেন) ইত্যা্দি। অনাদরে 

কলি (০ “কৈল+ই” ;ই+৫হি', সাধারণ অন্ুঞ্ঞার রূপ হইতে অনুমিত হয় ),৯৯'করিলি। 

প্রথম পুরুষ_কল'। “কৈপে (-- প্রত্যয় এখানে বর্তমান ক্রিয়ার গ্রথম পুরুষের 

এ-কার হইতে অনুমিত হয়)) “কৈণাস্তি, কৈলাস্ত, কৈলেস্ত, কৈলেন” (বর্তমানের প্রথম 

পুরুষের বহুবচন হইতে গৃহীত)। “করিল, করিলে১ক'বলে ; করিলেস্ত, করিলেন ইত্যাদি । 

তদ্রপ ভবিষ্যতেও উত্তম পুরুষে -“মুই, আমি, করিব”; “করিবাহে1১ করিবৌ, করিবুঁ, 
করিমুঃ করিম, ক*রমু*। 'করিব+আমি১ করিবাম” ( ময়মনসিংহের ভাষায় )। 

মধ্যম পুরুষে_-তুই, তুমি, করিব”; 'তুমি করিবাহা, করিবাহে, করিবেহে৯* করিবা, করিবে, 
করিবেন” | অনাদরে তুই বরিবিঃ। 

প্রথম পুরুষ--“সে, তাহারা করিব ; “করিবে; কিরিবাস্ত, করিবেস্ত, করিবেন? । 

কিরিঝৌ” পদে “বৰ স্পষ্ট বিদ।ামান। “করিবে” পদের বি সান্ুনাপিক ওঠ স্বর “ও কারের 

সহিত যুক্ত হওয়ার সহজেই “মো+। “মু” হইরা বার; করিম কব্রিমু, করমু” । কিন্তু “করিব” 
আমি' এখানে স্বরবর্ণটী কয অ-কাঁর হওরাঁর দরুন, “ব'এর “ম'রেতে পরিবর্তনের দিকে প্রবণত। 

রুদ্ধ হইয়াছে; তদ্ধণ মধাম ও প্রথম পুরুবের রূপে “ও” না থাকার “ব'-ই বাহাল আছে। 
“কৈলৌ, করিলোঁ, করিবৌ”--ইহাদের অন্ুনাসিক বর্তমানের ক্রিয়ার করো, থাওন চলো? 

প্রভৃতি রূপে যে জনুনাপিক বিদ্যমান, তাহা হইতে হইতে পারে। এই অন্ুনাসিক সংস্কৃতের 

“মি, -মঃ প্রতাঙ্জের বিকারে উতৎপন । 'কিরোমি১* করমি১* করিমি৯* করিবি১*করী 
কার) কুর্মঃ১* করোমো১% করমো১* করও, করঙ ১কর্ে” | ইহা! অপভ্ভব নহে যে, মধ্যম 

পুরুষের ও প্রথম পুরুষের রূপের মত অভীতে ও ভবিষ্যতে “ইণ “ইব” প্রত্যয়ের সঙ্গে বর্তমানেরই 

বিভক্তি “3” জুড়িয়৷ দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটী বড় কথা বণা চলে; 
&ে” রূপটা পুরাতন বাঙলার ও অদমীরাতে, তথ “অহ” রূপে মৈথিলীতে আমর! পাইতেছি। 

আর তদ্িন চলেপাব, করিবাম, ০» প্রভৃতি পদে ম্পঈই “ইল, হিব+ আামি' পাইতেছি। 

চলিবাহে'১» চলিবে) চলিনাহে।৯চলিলে? পদে কেবল আধুনিক “আমি' স্থলে প্রাগীন “হে 
হাউ, হউ”। তবে এ ক্ষেত্রে এরূপ মনে করিলে ব্যাথা! চলে যে, চিপিবেঁ চলিবাঙ্ে।; 

" চলিলো, চলিণাহে” এই প্রকার রূপে লুপ্ত উত্তন পুরুষের সর্বনাম “হো” ও বর্তমানের ক্রিগ্নার 

উত্তম পুরুষের রূপের “৪”, এই ছুইয়ের-ই অস্তিত্ব আছে। 

[৫] বাঙ্গালা, বাঙ্গল। বাঙলা, বাংলা? বানান লইপ্ন! আমি যাহ! বলিগ্নাছি, তাহা আগোচয 

প্রসঙ্গের বহিভূর্ত বণিয়াই পাদটাকান্ন তাহাকে সন্নিবেশিত করিয়াছি । শ্রীযুক্ত মুহম্মদ 
শহীহুল্লাহ, “বাঙ্গলা+--এই বানানকে 'না বুত্পত্তি-সঙ্গত, ন| উচ্চারণ-সঙ্গত' বলিয়াছিলেন। 
আমি “বাঙ্গালা, বাঙ্গলা” ও “বাঙলা” এই তিন প্রকার বানানই পিখিয়। থাকি, অনু্থার দিয়া 

লেখার পক্ষপাতী নই। 'বাঙ্গলা”--এইরূপ বানানকে যে বুৎপত্তি ও উচ্চারণ, ছুই দিক ধরিয়া 
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বিচার করিলে বিশেষ ভাবে সমধিত করা! যায়, তাহা! আমার বিশ্বাস। . এবং সেই জন্ত আমার 
মন্তব্যে একটু কৈিয়ৎ দেওয়া আবশ্তক বোধ করিয়াছি। 

আজকার প্রবন্ধের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাম্পদ গ্রীযুক্ত সতীশবাবু তাহার সন্দেহ কয়টা উল্লেখ করিয়া 

আমার ব্যাখ্যা করিবার অবসর দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমার রৃতজ্ঞত৷ জানাইয়া আমার 

বক্তব্য সমাপন করিতেছি | 

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু “আমি, হম্ প্রভৃতি সর্বনাম পদের বুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। 
তাহার প্রশ্ন আলোচ্য বিষয়ের বহিভূর্ত হইলেও যথাসাধ্য সংক্ষেপে সমাধানের চেষ্টা! করিব। “আমি, 
হম, সংস্কৃত “অহম শব্ব হইতে উদ্ভূত নহে। বাজলায় ও আধুনিক আধ্যভাষায় সর্বনাম 
উত্তম পুরুষের উত্পত্তি এই,--. 

প্রথমা একবচনে_ বৈদিক বা সংস্কৃতে 'অহম্ঠ। প্রাকৃতে এই 'অহম্ শবে একটা স্বার্থে ক 
জুড়িয়া! দেওয়া হইয়াছিল? তাহাতে হইল “অহকৎ | 'অহকং? অশোক অন্থুশাসনে “হকং*রূপে পাওয়। 

যায়, সাহিত্যের ( সংস্কৃত নাটকের ) মাগী প্রাকৃতে 'হকং'এর পরিবর্তন হয় “হকে, হগে, হগ্গে” । 
চলিত ভাষায় সমগ্র উত্তরভারতে “হকং* পদটী, “হগং, হঅং, হৰং, হউ'+ এইরূপে পরিবর্তিত হয়। 

এই “হউ* পদটী গুজরাটাতে “হ+, পশ্চিমাহিন্দী (ব্রজভীষ! )তে “হো” ও প্রাচীন বাঙ্গলাতে 
( চর্য্যাপদের ভাষায় ) “হাউ” রূপে মেলে ( যেমন “হাউ নিরাসী খমন ভতারে+ _্চর্য্যা ২০; তুলো 
ডোস্বী হাউ কপালী+স্চর্য্যা ১০; “এত কাল হাউ অচ্ছিলে শ্মোহে-চর্য্যা ৩৫ )। গুজরাটা ও 
ব্রজভাষাতে 'অহম্-_হকং*-পদ-জাত কর্তৃকারকের একবচনের রূপ “ছ', হো” এখনও বিদ্যমান । 
কিন্ত ইহা গাচীন বাঙ্গলার যুগের পর হইতেই বাঙ্গলা-ভাষায় লোপ পাইয়াছে। 

তৃতীয়! একবচনে-সংস্কতে “য়া” ৷ প্রাক্কতে ইহ! মএ' রূপ গ্রহণ করে, তৎপরে অপভংশে 
“মই” | বিশেষ্য পদে তৃতীয়া সংস্কৃতের “এন, প্রত্যয় অস্ত্য যুগের প্রাকৃতে “এ বা «তে পরিণত 

হয়। যেমন হন্তেন ১৮ হচ্খণং, হখেণ ৯ হখেধ। হখে ১৯ হাথে, হাথে, হাতে” ॥» এই বিশেষ্য 
পদের রূপ হইতে 'এন+-বিভক্তি-জাত চন্দ্রবিন্দুঃ “মই” পদের উপর প্রভাৰ করে, তাই “মই” রূপটি 
আমর! পাই । এই 'মই+ হইতেছে আমাদের বাঁ্গলায় “মুই, মুখর, মুদ্লি+ মুহি” ইত্যাদি । হিন্দীর 
“মৈ'ও এই একই শব । 

চতুর্থী একবচনে-মহাম্। প্রাকৃতে 'মজ.ব, মজবুঠ | ইহা হইতে হিন্দীর "মুঝ, ( যেমন 
'মুঝ কো” -আমাকে, “মুঝে” »আমায় )। হিন্দীর প্রভাবে বাঙ্গলার ব্রজবুলী সাহিত্যে 'মবু+ 
--আমার। | 

ষণ্ঠী একবচনে-_-“মম' | মম" ক্রমে “মৰঁ” ও পরে “মোঃ হইয়া গড়ায় । যী বিভক্তিতে “মো 
প্রাচীন বাঙ্গলায় মেলে । “মো”-তে আবার নুতন করিয়া! ষঠীর “র বিভক্তি যোগ করিয়া 
“মোর? 

প্রথম! বছধচন--সংস্কৃতে “বয়ম্ঠ । কিন্ত প্রথম! ছাড়া অন্ত বিভক্তিতে বহুবচনে সংস্কতে যে 

'অস্ম'-রূপ আসে, প্রাকৃতে তাহাই অবলম্বন করিয়া বছুবচনে 'অম্হে' পদের স্ষ্টি হয়। এই “অম্ছে? 
২৫ 



১৮৬ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিক। [ ৪র্থ সংখ্য। 

হইতে প্রাচীন বাঙ্গল! 'আম্হি' ( আন্ছি), ও পরে 'আমি' | হিম্দীর “হমও “অম্হে* এই পদ 

হইতে, এবং সাধু হিন্দীতে “হম্* সদাই বহুবচন । 

ভূতীয়৷ বহুবচন-_'অস্মাতিঃ হইতে প্রাকৃতে “অম্হেহি? ও “অম্হহি। ইহা হইতে প্রাতীম 

বাঙ্গলায় 'আম্হে? (আক্ষে), উড়িয়ায় “আস্তে | প্রথমার “আদ্ষি' ও তৃতীয়ার 'আঙ্গে” এই ছুই রূপ 

কিন্তু প্রাচীন বাজার যুগ হইতে আর তাহাদের পার্থক্য বজায় রাখে নাই--উভয়েই আধুনিক 

ঝাল! 'আমি'তে মিলিয়া গিয়াছে। 

বহুবচনের অন্ত বিভক্তির রূপ বাঙ্গলায় আসে নাই। দেখ! যাইতেছে, উৎপত্তি-হিসাবে 

বাঙ্গলার উত্তমপুরুষের সর্্বনামের কতকগুলি পদ হইতেছে একবচনের, আর একটী পদ বনু- 
বচনের । যথা, 

একবচন বহুবচন 
প্রথমা--( অহম্১৯অহকং১ ) াউ [লুপ ( অস্মে৯ অম্হে৯আম্ষি)৯ আমি 

তৃতীয়া-_( ময়া১৯ মএ১৯) মই, মই, মুই (অস্্াভিঃ৯অম্হেহি৯) আন্ষে১ আমি 
চতুর্থী--(মহাম্১মন্ধ ৯) মজঝ | ব্রজবুলী ] 
ষষ্ঠী -(মম১) মো মো+ র.মমোর 

অসমীয়া ভাষায় এখনও “মই” একবচনে -আমি, ও “আমি-বনুবচনে, আমরা অর্থে । 
প্রাচীন বাঙ্গলায় 'আমি” প্দটা একবচনে ব্যবন্ৃত হইতে থাকে ; “মই, মুই' ও 'আমি'র মধ্যে বঙন- 
ঘটিত পার্থক্য চলিয়া যায়। সুতরাং পরবস্তী কালে নূতন বহুবচনের আবস্তাকতা আসিয়! পড়ায়, 
“'আমি-সব, আমা-সব, মো-সব, মুই-সব, ও “মোরা॥ আমরা”--এই প্রকার বন্ুবচনের নবীন 

রূপগুলি স্থষ্ট হয়। হিন্দীতেও সেইরূপ 'হম্, শব একবচনে প্রযুক্ত হইতে থাকিলে নুতন বহুবচনের 

রূপ “হম-লোগ'এর উদ্ভব । 



'অর্থশাস্ত্রে' হুর্ঘল রাজার আত্মরক্ষা * 

প্রধলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাঁকে ছুর্ববল রাজার জন্ত কৌটিল্য যে সকল উপায় নির্দারণ 
করিয়াছেন, প্রধান তঃ তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলেচিনা করিব । 

'র্থশান্ত” প্রবল বা ছূর্ব্ল সকল রাজার পক্ষেই সমান উপযোগী) ইহাতে যেমন পরাক্রাত্ত 
জগ্াভিলাষী রাজার পক্ষে শক্রজয়ের উপায় বর্ণিত দেখা! বায়, তেমনই আবার অসহায় ও অসমর্থ 

রাজা শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহার তদানীন্তন কর্তব্য-সন্বন্ধে সবিশেষ ভপনেশও লক্ষিত হয়। 
বরং আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই এই গ্রন্থে অধিক বিস্তৃতভাবে উপরিষ্ট হইয়াছে। 

'ঘর্থশান্ত্রে' (১২১ ১) “ধর্ম্মবিজয়ী”, “লোভবিজয়ী” ও “অস্থরবিজয়ী' এই তিন প্রকার “অভি- 

যোক্তা” বা আক্রমণফারীর উল্লেখ আছে। শক্র নত হইব! মাত্রই “ধর্মমবিজয়ী' রাঁজ! তাহার অপ- 

কারের চেষ্ট! হইতে বিরদ্ধ হন, অধিকন্তু তাহার বিপদে সহায়তাও করিয়া থাকেন। “ভুমি” ও 

“অর্থে? 'লোভবিজয়ী'র লোভ ; অভিলধিত বস্ত্র পাইলে তিনি আর আক্রমণ করেন না। কিন্ত 

ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র এবং সর্বশেষে প্রাণ হরণ করা 'অন্ুরবিজয়ী'র উদ্দেশ্ত, সুতরাং তাভাকে 
সন্তুষ্ট কর ছুঃসাধ্য । ধনাদি উপহার দ্বারা এইরূপ 'অভিযোক্তা+কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া আক্রান্ত 
ব্যক্তি গোপনে প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এইরূপ স্থলে কৌটিল্য অদাধু উপায়ের 
আশ্রয় লওয়াও নিন্দনীয় বলিয়৷ মনে করেন না) নিষ্ুর প্রতিপক্ষের সর্বধবংসী আক্রমণের কবল 
হইনে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্ত তিনি শক্তিহীন রাজার পক্ষে অগত্যা ছল-চাতুরী ও ভ্রুর 
উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন । সকল উপাঁধ ব্যর্থ হইলে, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়৷ 'অগ্লিপতঙ্গের 
্তায় সন্ধুখ-সমরে প্রবৃদ্ত ছওয়া্থ উপদেশও 'অর্থশাস্ত্রে (৭, ১৫) পাওয়া যায়। কিন্তু শক্রর 

নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সমাদর পাইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা কৌটিল্যের অভিপ্রেত 
বলিয়া মনে হয় না । তিটি দণ্ডোপনতের কর্তৃব্য-বর্ণন কালে (৭, ১৫) বলিয়াছেন, পুর্ব সী 

ধনাদি উপহাঁর সহ দুত পাঠাইয়া প্রবল শক্রুর বশ্ঠতা স্বীকার করিবে এবং অভয় পাইলে তাহার 
আন্তাবহরূপে সকল বিষয়ে য 'ক্ত*ণকা. চরিবে । আবার ণ্ডোপনায়িবৃত্ত' নামক প্রকরণে 

(৭, ১৬) গ্রবল রাজার প্রতি উপণেশ আছে যে, ভীত আশ্রয় গ্রার্থীকে অভয় দিয়া পিতার ন্যায় 
পালন করিতে হইবে। 'মগ্ডল'স্থ অপর রাজগণের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়েও “অর্থশাস্ত্রে 
উপনত'কে উতৎ্পীড়ন কর! নিষিদ্ধ হইয়াছে ) কারণ, এরূপ করিলে উদ্বিগ্ন রাজমগুগ উৎ্পীড়ন- 

কারীর বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পাঁরে। 
শক্তিহীন রাজাকে রক্ষ! করিবার জন্য “অর্থশান্জে? বনু উপায়ের নির্দেশ আছে। 'যাতব্যবৃত্তি 

নামক প্রকরণে ( ৭, ৪) প্রবলের দ্বার আল্জাস্ত অশক্ত রাঁজীর কর্দুব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া! 
যায়। “হীনশক্তিপূরণ নামক অপর প্রকরণে (৭, ১৪) ক্ষীণশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা 

দেখিতে পাই । আর এক প্রকরণে (৭, ১৫ ) শক্তিশীলীর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার অন্ত 

* মুন্সীগঞ্জে বগীয়-সাহিতা-সশ্মিলনের ১৬শ অধিবেশনে ইতিহাস-শীখায় পঠিত। 
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চবি রাজাকে £গ' জাতের করিয়া বধানাত এ্রতিকার করিতে বলা হত্যাছে | “আবদীযদমূ 
নামক সম অধিকরণটি কেবল “অবলীযান্” অধার্ৎ হবর্লের ক্র্বা-কথার পুর্ণ | এই আধিকরণের 

অন্তর্গত “দৃতকর্ণ্ ঘন্্যুদ্ধ” “সেনাসুখ্যবধ+ ট্রি নয়টি প্রকরণে নানারূপে শত্রবঞ্চনার কৌশল 
বার্ধত আছে। 

উপরিউক্ প্রকরপগুলির সার মর্দন এই যে, প্রথমতঃ রী অবলম্বনে হুর্বল রাজ! 

আক্রমণকারী ও তাহার সুহৃদ্বর্গের মধো বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা! করিবেন এবং শক্ত অপেক্ষা অধিক 

বলশালী রাজার সহায়তা লইয়! কিংবা তাদৃশ সাহায্যের অতাঁবে আক্রমণকারীর তুল্যবলসম্পন্ন 
এক বা বু রাজার সহিত সম্মিলিত হইয়া, অথবা গ্তাহারও অভাব হইলে তদপেক্ষা! হীনবল সহায়ই 
বনহুসংখ্যক সংগ্রহ করিয়! যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইবেন! ইহার কোনটিই সুলভ না হুইলে হূর্ভেদ্য 

দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়। নান! উপায়ে প্রবল শক্রর বলক্ষয় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তথায় 

অবস্থানকালে নিজের বন্ধুবর্গ এবং 'মধাম' ও 'উদাসীন+কে উক্ত 'অভিযোক্তা'র বিরুদ্ধে প্রবর্তিত 

করা আবশ্তাক ৷ 

ভেদনীতির সাহায্যে শক্রর আত্মীয় 'ও প্রতিবেশী রাজাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, 
পবপক্ষের রাষ্ট্র, হূর্গ ও স্বন্ধাবারের মধ্যে নান! উপায়ে অসন্তোষ উৎপাদন করিয়! বিক্লোহ স্থষ্টি 

করিবে। এইরূপে বিবিধ কৌশলে অনিষ্ট সাধন দ্বার! শক্রকে বিব্রত করিয়া অবশেষে চর দ্বারা 

তাহাকে গোপনে হত্যা করাও কৌটিল্য অনুমোদন করিগ্নছেন। সুতরাং দেখা যাইণ্ডেছে যে, 
চন্্রগুপ্ডের মন্ত্রী কৌটিল্য কেবল নিজ প্রভুর সামাজা-নীতির অন্ুকূলেই অর্থশীস্ত্র প্রণয়ন করেন 
নাই; তিনি প্রৰল ও দুর্বল, উভয় গ্রকার রাজার. পক্ষেই সমান নয করিয়া এই রান্মনীতিক 

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 

-আ্ীনরেন্দ্রনাথ লাহ। 
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 ত্রিংশ সাং ইবমরিক ফারধা-বিবরণ 

বর্তমান ১৩৩১ -বঙগাৰে কাহিল ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়! একব্রিংশ বর্ধে 

পদারণ করিল। সান্তগণ ও সাধারণের অবগতির জঙ্ত নিয়ে জিংশ বর্ষের কাধ্য-বিবরণ লিপিব 
হইল। . ...., 

পূর্ব পূর্ব বর্ধের ন্তায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের তিন জন বান্ধব ছিলেন, মহারাজ 
: শ্রীযুক্ত সর মণীন্দরচ্জ নন্দী বাহাছুর, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর ব্িয়চন্দ 

মহাতাৰ বাহাছুর এবং মহারাজা! রাও শ্রীযুক্ত ঘোগীন্্রনারায়ণ রাঁয় বাহাত্র । 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের বান্ধব-সংখ্যা বৃদ্ধি হয নাই। 

১৩৩* বঙ্গানের প্রারস্তে পরিষদের মদস্ত-নংখ্য! এইরূপ ছিল,_-বিশিষ্ট--৯ আজীব্ন--.*, 
অধ্যাপক--৫, মৌলবী--*, সহায়ক--২৭, সাধারণ ২২৭৮, (করিকাঁতা--. 
১২৬৯ ও মফম্বল”-১০৯) মযোট--২৩১৮। 

(ক) বিশিষ্ট _আলোচ্য বর্ষে মনীবী শ্রীযুক্ত হীরেরনাথ দত ব্ত্ত-র এম্ এ, বি এল্ 
মহাশয় পরিষদের বিড নির্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষ-শেষে বিশিষটসদন্তের সংখ্যা ১৭ 
হইয়াছে। 

(বৰ) শাদা পরিষদের ৬ জন আজীবন-সদস্ত ছিলেন। বর্দমধে) নূতন 
কেহ আজীবন-সদন্তপদ গ্রহণ করেন নাই। 

(গ) অধ্যাপক-সদস্ত--আলোচ্য বর্ষে নূতন কোনও ব্যক্তি অধ্যাপক-সন্ত-পদে নির্বাচিত 
হন নাই। মুতরাং এই সদস্ত-সংখ্যা পূর্কেবর্ষের স্তায় ৫ আছে। 

) মৌলবী-সস্ত-_বড়ই হুঃখের মহিত জানাইতে হইতেছে যে, মৌলবী-সান্ত সংক্রান্ত 
নিয়মাবলী প্রণয়নের পর এ পর্য্যন্ত একজনও বঙীয় মুমলমাঁন মৌলবী-সদসা-পদ গ্রহণ করেন নাই । 
বাঙ্গাল! দেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা অবিঞ্চিংকর নহে এবং তন্মধ্যে মাজাস! বা মোকৃতবের 
ল্বপ্রতি্ঠ মৌলবীগণেরও সংখ্যা বঙ্গদেশে অগ্রচুর নহে। পরিষৎ আশ! করেন যে, অচিরে এই 
নকল জ্ঞানী মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্যপদ দহ" করিয়া! মা [ত্ভাষার সেবায় পরিষৎকে 
সাহায্য করিবেন । 

(ও) নহায়ক-সান্-_-আলোচ্য বর্ষে! প্রথমে ২, জন সহায়ক সাস্য ছিলেন। তম্মধ্যে ৪ 
জন সদসোর স্থিতিকাল পূর্ণ হাওয়ায় বার্ষিক অধিবেশনে তীহারা পুনরায় নির্বাচিত হইয়াছেন 
এবং ছুই জন মহায়ক-সাসয তন নির্বাচিতনূ হইয়াছেন। অন্ততম ম্হায়ক-সূদস্য পঞ্চানন 

বান্ধব 

মদন 
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বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় অকালে পরলোকগমন করায় পরিতৎ বিশেষ ক্ষতির হইয়াছেন 
বর্ষশেষে এই ছ্রেধীর সদস্য-সংখ্যা ২১ হইয়াছে । . 

0) লাধারগ-সদস্য-(১) আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে ১২৬৯ জন কলিকাডাবাদী পরিষদের 
সমস্য ছিলেন। তীহাদের“মধ্যে ৯৫ জনের -দাম $দা: +অনাছায় ছিডুতুতী.স্ঘ়-পদ ত্যাগ 
করার জন্ত বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৮ জন সাম্য পরলোকগত হইাছেন এবং ৪৫ জন 
কলিরাতাবাসী নৃতন সদস্য গ্রহণ করিয়াছেন । কলিকাতা হইতে ১* জন সমস্য মফনযলে 
গিয়ছেন এবং মফস্বল হইতে ১৪ জন সমস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। : একা: বিশিষ্ট. 
সদস্য ও ছুইজন সহায়ক-মদস্য হইয়াছেন । এই কার পরিবর্তন গর র্শেধেন্ধলিাতা- 
বাসী সদসোর সংখ্যা ১২০২ হইয়াছে । 

(২) বর্ষারস্তে পরিষদের মফম্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ১০০৯ ছিল। তীহাদেক়্ মধ্যে পদ- 
ত্যাগ করায় এবং চাঁদা অনাদায় জন্ত ২২৩ জনের নাম সমস্য-তালিক! হইতে বাদ দেওয়। 
হইয়াছে। ৭ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্চি হইয়াছে এবং ৩* জন মফন্বলবাসী নৃতন সমস্য-পদ 
গ্রহণ করিয়াছেন । মফস্বল হইতে ১৪ জন সমস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং কনিকাতা 

হইতে ১* জন সদস্য মফদ্বলে গিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তনের পর বসত মকম্বলবাসী সদস্য- 
সংখ্যা ৮৯৫ হুইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষের শেষে পরিষদের সদস্য-স্ংখ্যা এইরূপ ছিল, 

বিশিষ্ট---__-১৭ সাধারণ------২৯*৭ : 
আজীবন______৬ কলিকাতা---১২০২ 

অধাপক' ৫ মফস্বল---.----৮০৫ 

(মীলবী- "৮০ চলার 

সহায়ক--৮--7২১ ৃ ২৩৪৭ 

মো ট 9৩৪6৯) 

কলিকাত| ও মফস্থ্বাসী ২**৭ জন সদস্যের মধ্যে বহুদিন, হইতে ৩৪২ জনের নিকট 
কোন চাঁদা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক চেষ্টা করিয়া মাজ ২ জন পুনরায় রীতিমত চাদ! 
দিতেছেন। . | 

পরলোকগত-সদন্ত 

আনেচ্য বর্ষে পরিষদের ২৫ জন সাঁধারণ-সদস্য এবং ১ জন সহায়ফ-সাস্য পরলোকগত 
হইয়াছেন। ইই।দের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ অভাব হসুভব করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের 
মৃত্যুতেই হ্বতত্থত।বে শোক-প্রকাশ করা হইয়াছে এ স্থলেও পুনরায় তাহাদের পরিবারবর্গের | 
নিকট আন্তরিক সমবেদনা জাপন কর! হইতেছে । 

সহায়ক-নমত 
৯। পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি এ। 



পা ংবংসরিক ] 
কার্্যএবিবরণ 

... সাধারণ, 

এ আন্যকমার চ্টরোপাখ্যাহ (টালা, কলিকাতা) | 

কট সুর্রাশু ' দান গুহ, এমএ, ? ৰি এ কেলিকাতা) 

911 এরীনীরলর পাইন কেলিকাতা)। 
৮ এখধজনাথ,৫ মনে ঘি এ, এটপি কেলিকাতা)। 

টং £. . 'রাজমনত-প্রবীপ কাব্যানন্দ দেওয়ান বাহার জানশরণ চক্রবর্তী এম্ এ 

(কলিকাতা)। 

৬ দামোদরদাস বর্ন কেলিকাতা)। 
.. +1. নকড়ি রায় গুপ্ত (কলিকাতা)। 

৮1 নলিনীনাথ রায় এম্ এল সি (কলিকা তা)। 
[৯ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)। 
:১৯। রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম্ এ, বি এল্ ধোটনা)। 

৯১। প্রিয়নাথ মল্লিক (কলিকাতা)। 

:১২।  ভৰানীনাথ রায় (পাবনা)। 
১৩। রায় ভূপতিনাথ দাস বাহাঁছর এমএ বি এম্সি, এক, সি এস্ (হুগলী) । 
১৪। রাজা যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাছুর (রামগে।পালপুর)। 
১৫। রাখালরাজ রায় এম্ এ (রাজপুত তেখড়ি, মুরশিদাবাদ)। 
৯৬। কবিরাজ রাজেল্ত্রনাথ সেন (কলিকাতা) । 
১৭। ললিতচন্্ মিত্র এম এ (কলিক1তা)। 

১৮।. লহ্মিমোহন মৈত্র (তালন্দ, রাজসাহী)। 
১৯। শ্রীনিবাঈ'দসে (কলিকাতা)। 
২,। সতীশচন্জ মিত্র (হাঁওড়া)। 

২১. সুকুমার রায় বি এসসি (কলিকাতা)। 
২২। কবিরাঞ্জ হরিনাথ বিস্ারত্ব (কলিকাত1)। 

২৩. হেমেঙ্্েনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (কলিকাত)। 

২৪) কবিরাজ হেমোকুনারায়ণ দেব (কলিকাতা) 
১২৫ |  হযীকেশ পাল (কলিকাতা) 

্ আলোচা বর্ষে লকপ্রতি্ঠ সাহিত্যসেবী পণ্ডিত উমেশচক গুপ্ত বিস্তার মহাশয় পরলোক 

সিরিয়ার গমন করিয়াছেন। ইহার মৃত্যুতেও ক্ষতি অনুভব করিয়া পরিষৎ 

"০ ,... . . ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি এক সময়ে পরিষদের সন্ত ছিলেন। 

বাধিক অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষের ৬ই আবণ তারিখে উনব্রিংশ বাধিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সহক মী 
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সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যথারীতি গত 
মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কা্ধ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পর কতিপয় 
সদন্ত ও সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ কর! হয়। তৎপরে ২৯শ বাষিক কার্য্য-বিবরণ 
পঠিত ও গৃহীত হইলে ব্রিংশ বাধষিক আনুমানিক আয়-ব্য়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত ও গৃহীত হয়। 
তাহার পর বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাঁধারণ-সদত্ত নির্বাচন, ভ্রিংশ বর্ষের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির 

সভ্যনির্ধাচন-সংবদ বিজ্ঞাপন, ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্্াধ্যক্ষ নির্বাচন হইলে কতিপয় 

প্রাচীন মুদ্র। প্রস্তর ও খোদিত ইষ্টক প্রদশিত এবং পাঁচখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
মাসিক অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের তারিখ, 

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ'লেখকের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল ।-_ 

প্রথম ম/সিক অধিবেশন--৩০এ ভাজ, রবিবার | প্রবন্ধ_-(ক) প্রাচীন বাঙ্গাল! আহুট, 
আউট ও সা্ধনংখ্য/বাচক শব্দাবলী--্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডিলিটি। 

(ৰ) পদসাহিত্য ও গোবিন্দদ।সের পদের ভাধা-_ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ। 
ছিতীয় মাসিক অধিবেশন_-৬ই আশ্বিন, রবিবার । গ্রবন্ধ--(ক) চণ্তীদাস ও ঝ|স্থলী- 

দেবী- শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম এ, ও (খ) গ্রাণিবিজ্ঞ/ন-বিষয়ক পরিভাষ।--ডাঃ জী 
একেন্দ্রনাথ দাম ঘোষ এম্ ডি, এম এদ্সি। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন--১৩ই আব্বিন, রবিবার ।  আবন্ধ-আমাদিগের অয়নাংশ-- 
ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্সি।  * 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন--২০এ আঙিন, রষিবার। শ্রবন্ধ--কৌলমীর্সরহ্ত-.প্ডিত 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্তর সিদ্ধাত্তভূষণ। নার ও 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন--১৩ই মাধ, রবিবার । শরবনধ-_উৎকলে নধাবিষ্কত ভীচৈত 
সবন্ধীয় পুথি- যুক্ত বিমানবিহারী মন্কুমদার ভাঁগবত-ক্জ এম এ। 

বষ্ঠ মাসিক অধিবেশন--২*এ মাধ, রবিবার | 1১ গজ দবগান্- 
নাথ রায়। 

সগ্ডম মপিক অধিবেশন--৫ই ফাস্তন, বব । রবন্ব-_নেগালে প্রান্ত গোপীচতা 
ন/টক-_্রীযুক্ত জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট? ৃ 

অষ্টম মাসিক অধিবেশন--১৯এ ফান, রবিবার । রত) উর্থপানে ধর্ম ও 
সংঙ্কার_ ভীযুক্ত নারায়পচজ্জ বন্যোপাধ্যায় এম্ এ, ও থে) না 
ন্ পুকুর রা চৌধুরী বি এ। এ ২১৫ ক পি: ১ 

০৪ সব মাঁদিক অধিবেশন --ওযা শা তি শব ধবাদর একট গ্রাচীন 
দিলি পুরপাদ নাহার এদ্ এ, থি' 
ওকৎ দা মাসিক” অবিবেশব-:35ই ৪, রন একা খাদি াঁার জা 



সাংবৎসরিক ] কার্য্য-বিবরণ ৫ 

_-মৌলবী মুহ্মম শহীহুল্লাহ. এন্ এ, বি এল্ ও (খ) শব্দ-সংগ্রহ-_শ্ীযুক্ত নরেক্্রনাথ চক্রবর্তী 
এম্ এ, ৰি এল্। রী 

| মাসিক অধিবেশনে প্রদপিত দ্রব্য 

ষঠ মাসিক অধিবেশখন--৪টি প্রাচীন মধুরার সুতি নিলা পূরণচাদ নাহার 

এম্ এ, বি এল্। 

বিশেষ অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের দশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নে অধি- 

বেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল ১. 
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন--১৬ই ও ১৯এ শ্রাবণ, বুধ ও শনিবার । এই ছই 

বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্ত-রত্ব এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আনন 

গ্রহণ করেন এবং “বিস্ভাপতির” সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “বৈষ্ণব কাব্য অর্থাৎ 

চওীদাস, গোবিনদদাস, জঞানদাস ও রায়শেখর প্রভৃতির পদ” এবং চেতন্দেবের আবির্ভাব ও 

মুনলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদ সম্বন্ধে আলোঠন! করেন। 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন--২৯এ ভাদ্র, শনিবার । এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় 
যৃতীশ্্রনাথ চৌুরী ্ রীক্ এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মহামহো- 
পাধ্যায় পপ্ডিত শ্রীযুক্ত হুরগ্রসাদ শীন্ত্রী এমএ, দি আই ই মঙ্বোদয়-লিখিত “বিদ্যাপতি" 
নামক প্রবন্ধ যুক্ত অমুল্যচরণ বিস্তনণ মহাশয়, পাঠ করেন । 

| চুর্ঘ বিশেয়. অধিবেশন_২১৭ পোঁয, ররবিবার। সভাপতি ্রীযুক্ত মনখমোহন বন্থু এম্ এ। 
এই অধিবেশনে রাঁয শ্রীযুক্ত যৌগেশচজজ রায় বিভানিধি এম্ এ বাহাছুর “হিন্দুর বিবাহে হ্জন্ত- 
বিদ্যা (6:08৩71০8)” বিষয়ে বন্তুতা করেন। 

পঞ্চম বিশেষ অধ্িেশন--:১৬ই মাঘ, বুধবার শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচাধ্য মহাশয় 
খই অধিবেশনে লতাপাতির আলন গ্রহণ করেন এবং পর্তিত শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদাস্তবাগীশ 

মহাশয় প্উপনিষদে প্রাপতন্ব” বিষয়ে বত করেন। 
'" হট - বিশে অধিধেগন--.১৯এ মাঁধ, শনিবার ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

গলোকগর্দনে দোঁক প্রকাশের জন্ত এই অধিবেশন আহত হয়। পরিষদের সহকারী সম্]পতি 
শীবুক্ত 'অনৃতলাল নু দাট্যকলানুধাকয মহাপন 'লভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযু্ত 
'াজিতভুষ়ি বনি হাশর পাকি বাবু উদ্দেশে একটি গান করেন এবং করিশেখর গ্ীমু্ত 
“সেতানাখ 'সোখ 'কবিকৃষগ, ভ্ীযুক্ত প্রিলোক্যনাথ. কবিচুষণ, জীযুক রিরণচন্ দত, শ্রীযুক্ত 
কুমার ই বত,বি এ) এটি জীযুক বেমচজ দাল ৩ এম্ এ জীযুক'নলিনীরজম পণ্ডিত এবং 
'অভাপন্ডি বহাল! সদা পাকি মারুর গুপাবনী' উদ্লেখ কিয়া বতুতা করেন ভীযুজ নলিনী- 
সইজন পিত.. হাশর সঙ 'মহাত্ধায় একখানি তৈলচিজগরিধখকে ফান করিচত প্রতিঞত হন। 
'এই প্রতিজতির তত জীগুঞ্ত দজিনীবাধ্ প্গিফদের ধন্যবানভাজন। 



৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষধদের [ ৬০শ বর্ষের 

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন_২৩এ মাঘ, রবিবার। ্বর্গীয় দেবেজ্বিজয় বন্থ এম্ এ; বি এল্ 
মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার্থ এই অধিবেশন আহত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি এ 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিশেখর শ্রীযুজ নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় 

একটি কবিতা পাঠ করেন) সভাপতি মহাশয় ৬দেবেশ্ বাধুর চিআবরণ উল্মোচম করেন। 

্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং জীগুক যধুহ্যানবব্যোীধযায়, 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসনন দাশ গুধ এম্ এ এবং সভাপতি মহাশয় হ্বর্দগত মহাজায নাঁদাখির খপাবলীর 
উ্েখ করিয়া বন্ুত1 করেন। 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন --২৬এ মাঘ, ধার । হক করিনি নীটিই 
অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং প্রীধুক্ত হরিমৌহন- দি টা মহাশয় 
জৈনদর্শনে স্যাদবাদ” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

: নবম বিশেষ অধিবেশন-_৪ঠ1 ফান্তন, শনিবার । খ্রগীয়. টি দা তত হাশরের 
পরলেকগমনে *শাক-প্রকাশর্থ এই অধিবেশন আহুত হয়? - যু রায় কু্গাঁল, সিংহ 
সরস্বতী মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। কবিশেখর জীবুক্ত নগেন্্রলাথ মোম ক্ষবিভৃষ্ণ, 
শ্ীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যার, শ্রীযুক্ত ভূতন/থ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত শুধ্যকুীর় খোঁধাল, 

স্ীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত দিনাাত্করাদার্দিরারািলারার্রারার 
গুণকীর্তন করেন। 

দশম বিশেষ অধিবেশন-_-৯ই চৈত্র, শছ্িবার। জীযুক্ত হীরেন্রনাথ দত্ত ব্যোস্ত-রয় এম্ এ, 
বি এল্ মহাঁশয় এই অধিবেশনের সভাপতি হন। শ্রীযুজ নলিনা্ষ ভট্টচাধ্য মহাশয় জিন 
দর্শন” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

ৰ আঞ্চুপ্রলে্ল কম্ড 

শতবারষিক জগ্মোৎ্সব ৃ 

' আলোচ্য বে ১২ই মাঘ শনিবার কবিবর সিইসি নর 

জন্মোৎসব পরিষদের মন্গিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের ইতিহাসে ইহ! একটি... বিশেষ '্মরণীয় 
ঘটনা । আধুনিক 'বঙ্গসাহিত্যের গঠনবর্তুগণের মধ্যে . মধুহুদানের স্থান কন... উদ্ভে. তাহা 

বাঙ্গালী মাত্রেরই শুবিদিত। ১২৩০ বঙধাবে কবি এই বঙ্গতৃমিতে অবতীর্ণ হন । লো বর্ষের 
উক্ত তারিখে তাহার একশত বাধিক জগ্মদিন। কবির জীবন-চন্বিজ-লেখক এবং -নিিযদের 
হিতৈধী পদন্ত- শ্রীধুক্ক নগেন্জনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের ..প্রন্তাবে, পড়িগেয়। এই 
উৎসবের আয়োজন হয়। .পরিষদেক্জ সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রীদুক হয়প্রযাৰ শান সাশয়ের 
নেতৃত্বে উদ্ত দিবস পরিষদে এই জন্মোথসর-লতার অধিবেশন হয়| ঞ এই অনুষ্কানের জন্ত জন্নেকে 
অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । ফাহাদের নাষ ও অর্থের পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া” হইল ।. এই 
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সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। পরিষৎ এই কবির স্বতির প্রতি সভক্ি শ্রন্ধ! 
জ্ঞাপন করিবার আয়োজন করিয়! ধন্য হইয়াছেন এবং একটি অবশ্ঠকর্তব্য কার্য সম্পাদন 
করিয়াছেন। 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শীঙ্্রী মহাশদ্» সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। শ্রীদুক় দীনেশচজ্ ভট্টাচার্য; মহাশয় উদ্বোধন'সঙ্গীত গান করিলে পর শ্রীযুক্ত 
নগেক্সনাথ লোম কবি মহাশয় কথ্ধির জীবনী আলোচনা করিয়! গ্রবন্ধ পাঠ করেন. তৎপরে 
ডাঃ জ্ীযুক কাঁলীপদ ঘোষ মহাশয়ের চারি বৎসর বাকা কনা শ্রীমতী ইলারানী একটি কীর্তন গান 
করিলে পর জীধুজ নরেন দেব, ভ্ীযুক গিরিদাকুষার বন্ন, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন ৩, 
ীুক্ত গণপতি শরকার বিস্তারত্ব, শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত এবং শ্রীমতী ত্বর্ণলিতা! দেবী হ্ব ্ব কবিতা 
পাঠ করেন। অতঃপর প্রীযুক্ত অমৃতলাল বনু নাট্যকলানুধাকর মহাশয় একটা দীর্ঘ বন্ৃতা করিলে 

পর শ্রীযুক্ত ভূপেন বন্গু মহাশয় 'বরজাঙ্গনা' হইতে কীর্ভন গান করেন এবং শ্রীযুক্ত রাধিকা- 
নন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মেধনাদবধ কাব্য হইতে. কিয়দংশ আবৃত্তি করেন। পরে শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহাক্ী' মুমদার ভাগবত-রত্ব এম্ এ মহাশয় মধুহ্দনের কাব্য আলোচন! করিয়৷ একটি 
প্রবন্ধ প1ঠ করেন'। ' তৎপরে জীযুক্ত কিরণচজা দত্ত মহাশয় মধুহুদনের কাব্য হইতে কয়েকটি স্থান 
আবৃদ্ধি নেন, এবং জী হীরেক্সনাথ দত্ত বেদাত্ত-র্স এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ও সাপ 
মহাশয় ৮৪ কয়েন ।:. 

কার্য্যালয় 

আলোচ্য বর্ষে নিরলিবিত সদন্তগণ পরিষদের কর্্মাধাক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন 1-- 

সভাপতি--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, সিআই ই 
সহকারী সভাপতি-_এীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাছুর 

» সায় সাহেব নগেন্সরনাথ বন্থ প্রাচ্যবিদ্তামহাব 
5 অমৃতলাল বন্থু নাট্যকলাগ্ুধাকর 
» ক্ষীরোদপ্রসাদ বিন্ভাবিনোদ এম্ এ 

মহারাজীধিরীজ » ম্তর বিজয়চন্দ মগাতাপ বাহাছুর জি সি এস আই, কে সি এস 
ক .. আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ 

+ "কুমার *« শরৎকুমার রায় এম্ এ 

0)..* জানেন্্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই মি এস্ 
ৰ রায় *. যোগেশচজ রায় বাহার বিজানিদি এস এ 

সম্পাদক রক অনুল্যচরণ বিস্তাভূষণ : 
সহকারী ম্পাদক-_শীবক কিরণচজ দত্ত 

» হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ. 
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“ ফীযু্ত হেমচজ ঘোষ 
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এক্ এস্লি 

গিরিজাকুমার বনু 
পরতিকাধ্যক্ষ-_ প্ীযু্ স্থুদীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট: 

_ কোষাধ্যক্ষ-- শ্রীযুক্ত প্রস্ননাথ ঠাকুর 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_জীধুক্ত মনোযোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই 
ছাত্রাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ 
্রস্থাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহুন সাহা! বি এ, বি ই 

পরে শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ দত্ত 
আয়-বায়-পরীক্ষক---রীযুক্ত উপেন্পচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 

পরে » অনাথনাথ ঘোষ 
» ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 

মৃহকারী সম্পাদক-্রীযুক্ত হেমচল্র ঘোষ মহাশয়ের উপর কার্ধ্যালয়ের যাবতীয় কাভার 
সন্ত হিল। শ্রীযুক কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-সমিতি, গ্রন্থপ্রকাশ' বিভাগ এবং 
পরিষদের হিসাব সংক্রান্ত সমন্ত কার্যভার অগিত ছিল। শ্রীযুক্ত গণপতি লরকাক্ক-বিভারদর 
ও শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ব্গ মহাশয়ঘয়ের প্রতি চাদা আদায় ও অন্তান্ত বিষয়ে আক বুদ্ধির 

ব্যবস্থা সন্দন্বীয় সমস্ত কার্য্যভার ্তস্ত ছিল এবং গ্রীযুক দ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্সি মহাশয়ের 
উপর মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন সব্বস্ধীয় কার্ধ্য স্তম্ত ছিল। হুঃখের বিষয়, বৎসরের শেষ ভাগে 

্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বন্থ মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ. করেন। কার্যানির্ধ্যাহক- 
সমিতি ও পদত্যাগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সহকারী সম্পাদকগণ. বিশেষ যত্ের সহিত নিজ 
নিজ কাধ্য সম্পাদন করিয়া সম্পাদকের ধন্তবাদভাজন ভইয়াছেন'। 

পত্রিকা ধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত গুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয় বিশেষ যয়ের 

সহিত ত্রিংশ বর্ষের পরিষৎপত্রিকার সম্পাদন-কার্ধ্য করিয়! ধন্ভবাদভাজন হুইয়াছেন। 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গ্রহু্নাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের দুব্যবস্থা 

করিয়াছেন। তাহার কাধ্য বরাবরই স্ুশৃঙ্ঘলচালিত । তিনি বিশেষ ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। 
চিত্রশালাধ্যক্গ-_শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম শ্বীকার 

করিয়৷ চিত্রশালার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ধন্ভবাগভাজন। 
স্থাধঙ্গ__ভীযুক্ধ অনন্মোহন নাহ! বি এবি ই মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ধে গ্রন্থশালার বিশেষ 

উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গ বাবু বর্ষের পেষভাগে গ্রস্থাধাঙ্গ-গদ ত্যাগ 

করেন। তজ্জন্ত পরিষৎ বিশেষ ছুঃখিত। তাহার স্থলে কার্ধ্যনির্বাহক-সূমিতি, ভূমি 
সম্পাদক ভ্রীযুক যতীজনাথ দত মহাশয়কে গ্রসথাধা্ষ নির্বাচন করিয়াছেন । 

আয়-ায়.পরীক্ষক-_ লীযু্ত উপেজচজ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ভীরু ভূতনাথ সুখোপাধ্যায 
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এবং জীযুক'জনাগনাখ দোক মহাশয়গণ ধথে্ পরিতম স্বীকার করিয়! পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা 
করিয়াছেন. জীবুক উপে্রচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষমধ্যে কর্দেপলক্ষ্যে দিন্্রী গমন করায় 
তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। 

ইহাদিগের অক্লান্ত পরিজমের জন্ত ইহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্তবাঁদ জপন করিতেছি। 
কার্ধ্যনির্র্বাহক-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে নিক্ললিখিত সদন্যগণ কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হুইয়াছিলেন,-_ 
| (১) সাধারণ-সদন্তগণ কর্তৃক নির্বাচিত 

জীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত বেদাত্ত-রক্্, এম্ এ, বি এল 

- » খগেন্জনাথ চট্টে।পাধ্যায় বি এ 
রায় '» ডাঃ চুদীলাল বসু বাহাদুর সিআই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ দি এস 

রায় যতীল্তরনাথ চৌধুরী গ্রীক এম এ বি এল 
_ নলিনীরঞ্জন পর্ডিত 

ডাঃ কুমার নরেক্রনাথ লাহ! এম্ এ, বি এল, পিএচ ডি 
ী হেমে্রগ্রসাদ ঘোষ বি এ 

অধ্যাপক ৭» হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস্ 
| জানরঞ্জন বন্য্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল 

রি « মনমোহন বন্থু এম্ এ 

৪ « বসন্তরঞজন রায় বিহুল্লভ 

বাণীনাগ নন্দী সাহিত্যানন্ন 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 

প্রবৌধচ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ নি এস (লগুন) 
| ডাঃ একেন্ছরনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্সি 

: ».. হেমচজ্জ সরকার এম্ এ 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম্ এ 

““* 'সত্যচয়ণ লাহ! এম্ এ, বি এল্, এফ জেড এদ্ 

“কায কুঙজলাল লিংং সরম্বতী 
অধ্যাপক. :. »' নিবারগচন্্র রায় এম্ এ 

| . (২) শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে নির্বাচিত 
অধ্যাপক জীযুত আগুডতোষ চট্টোপাধ্যায় ,এম্ এ 

:*. ক্গায় ধতীজমোহন সিংহ বাহাঁছুর বি এ 
'. & সরেজচজ রায় | 
ঢা » * হৃরিইয় লান্্রী 

*» 'ঈলিতমোহন সুখোপাধ্যায় 
 মহেকেচজ রায় তন্বনিধি 



০ ধঙ্গায়'লাহ্িত্য-পরিমদের 

[ওপরে কা ধধে কাধ নিক ক.সহিতিয চৌন্ধন্ট মাধা রগ আধ? 'অধিংরণনে হ$ ধস তি দাকলার লাইন! কধ্যনিকহক-১ 
পাহণ হাদিয়া কোন কোন কাধ সম্পা ৪ কয গয। 

ঘভাড় আকুীনিক কাবা বারী ব্আালোচা তর্যে কাযানির্ব। 
আাজেটন! ৫ লিক করিয়াছেন, 

(১) জখন শা তির ভি বিভাগের গ্রন্থ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে পকাণের প্রস্থার গৃহীত 
হইযাছে। 

(হ) রামেতাহুক্র ত্িবেদী মহাশহ-লিখিত *জগ২কথ. প্রকাশের আনো 

চলিতেছে । 

০) 2 বুক বেঃগেশচত 57 9চ715/% এপ এ 75/£7?ধিত পরকোয়ের 

পিপি ক!শের অ/লোচনা চলিতেছে । 
(৪) «সারা ভিলক' প্র গ্রকাশের আলে|চন। ছলিভেছে। 

ও শক হইতে পাটা পৃত্ত বা ৮৫ ০৮ পূর্বের ভিন, টা গছ 

জি শু শুই ছইাছেও: ' .. '. 

/% গচিক্গতা এমনিতে গিলে টিজার, বানি তোল কর! নাছ শিং 

// রেজ্ত জনের করিতে গর দারা বর রা ভতাদের বিবার 106 

ব07 517 27 €র / 
10) মহিলাগিপের এহ।দি প/ঠের ও অন্যাকি গেল দল পট £স্পাতিরারে * 

পরিবদ্-বন্দির খুলিয়া রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 

৮) সংস্কৃত কলেজ, সংস্কত এসো নিয়েশন, টোল প্রভৃতি খর্নান ঝাবস্থ। এবং & লকল 

অনুষ্ঠানের কার্ধ/-পরিচালনার বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য বসীয় গৰম বর্ৃক যে শাখা-সমিতি 

গঠিত হয়, তাহাতে গবর্মেপ্টের আহ্বানে পরিষদেরপক্ষে নীরা বতীল্নাখ জৌপুরী এনএ 

বি এল্ মহাশয় প্রতিনিধি নির্বািত ইদগ” "5 1৮৮5? 

(৯) শ্বগীয় ভর আগুতোফ'নুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে ফলিফাতা বিশ্ববিস্তালয়ে 

প্রতিটিত “কমলা-লেক্চারশিপণ্এর বিষয় নির্বাটন জঙ্ত গঠিত শাখাসমিতিতে পরিষদের পক্ষ 

হইতে শরীুক্ত রায় বতীক্ানাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এন. মহাশয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হদ। 
(১*) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এবং চিত্রশালা, পুস্তকালয়, আঁয়-্যা ও ছাঁপাখান 

এই আটটি শাখা-সমিতি ব্যতীত, পুরষ্কার-গ্রবন্ধ নির্বাচন-সমিতি, চাদ 'অনা্দায় ও 'পাত্যাগ 

পত্র আলোচনার জনা শাখা-সমিতি, বেঙ্গল মিউনিসিপাল বিল আলোচনা- সমিতি, বারিক কাধ্য- 

বিষরণ পরিদরশন-নমিতি ও বাঙ্গালায় শ্টহাও লেখার বিষয়ে মন্তব্য দিবার জন্য গার 

শঠিত হইয়াছে। 
(১৯) পরিষৎ কর্তৃক বন্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁধ্ফি শ্বতি-উৎসবের আয়োজন 

'বিশন এবং একটি বিশো 
মিভিন সভাগণের ভীম 

$%-পণিতি নিলিখিত বিষ 



সাংবৎসরিক] কার্য্য-বিবরণ ১১ 

'ফরার বিষয় আলোচিত হয় এবং এ সন্ধে / বন্ধিমবাবুর ০৪ সহিত পত্র ব্যবহার করা 
য় । 
০২) পরিষদের আদ্র-ব্যয়ের সমতা রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়- 

সমিতির মন্তব্য কাধ্যনির্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হয়। 
(১৩) চণ্তীদাসের পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব আলোচনাধীন রহিয়াছে । 
(১৪) ব্রিভিন্ন বিশিষ্ট ভাগডারের হিসাব সম্বন্ধে আয্ম-ব্যয়-নমিতির . মন্তব্য কাধধ্যনির্ববাহক- 

সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, যে সকল ভাগ্ারের অর্থ কোন 
'বিশেষ নির্দিষ্ট উদ্দেস্তের জন্ত ব্যয়িত হইবে বলিয়। স্থির আছে, সেই সেই তহবিল হইতে 

“পরিষদের সাধারণ-তহবিলে গৃহীত হাওলাতি টাকার উপর ১৩৩১ বঙ্গা্ষ হইতে ডাঁক ঘরের 

_ সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হারে সুদ দিতে হইবে, এবং সেই সেই তহবিলের ব্যয় (কর্মচারীর বেতন 

ব্যতীত) সেই সেই তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করা হইবে। 
(১৫) পরিষদ গ্রস্থাবলীতভুক্ত ৬অক্ষয়চন্্র সরকার মহাশয়ের লিখিত “হেমচন্্র” নামক গ্রন্থ 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট কইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 

গ্াঠ্ের মধ্যে উত্ত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিবার" জন্য বিবিদ্যালয়ের প্রস্তাবে সম্মতি 

| ভাগন বাছা হর) 
সাঁহিত্যাদি চারি শাখ! 

প্র গাহি, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান,_এই চারিটি পাখার কায পর্ব পূর্ব 
বর্ষের যায দহুটিত হইয়াছিল । মাসিক অধিবেশনে পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ 
নির্বাজর, .সুেধের, উপযুক্ত গ্রন্থ স্থিরীকরণ) বিবিধ বিষয়ে লোকশিক্ষাসূলক বন্তৃতার ব্যবস্থা 
০০০০৪০৯০০৮৪ শাখার তত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। 

...”. কে) সাহিতা-শাখা | 
- আলোচা বর্ষে ভীযু্ত গ্রমথনাঁথ চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত 

কিরপচচজ গত মহাঁপয় আহবানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 
এই শাখাগ্ন পাটা অধিষেশন হয় এই অধিবেশনগুলিতে ১৫টি প্রবন্ধ অলোচনার 

জন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তন্সধ্যে ৪টি গ্রবন্ধ অন্থুপযুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্জ হইয়াছে এবং 
১০টি প্রবন্ধ অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত হুইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
একটির... বিষক্গে এখনও কিছু রা হয় নাই। নিযে পবন ও প্রবন্থলেখকের নাম প্রদত্ত 
হইল/-- ৃ 

প্রবন্ধ লেখক 
১। চতীদাস ও বান্ছুলী দেবী : শীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ | . 

. ২1 বাঙ্গাল ভাষার কর্ম ও রর 
ভাববাচ্যর জিয়া লীযুজ জুনীতিকুমার চটোপাধ্যায়এদ্ এ, ডি ল্টি। 



১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য"পরিষদের [৩৮শ বর্ষের 

প্রবন্ধ লেখক 

৩; পদ্গসাহিত্য ও গোবিনদাসের | 

পদ্দের ভাবা ভীযুক্ত ধীরেজক মুখোপাধ্যায় এম্ এ। 
৪। প্রাচীন বাঙ্গালা আছট, আউট ও 

সষ্ধসংগ্বীবাচক শব্বাবলী শ্রীযুক্ত জনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি ল্টি। 
৫€। বিস্তাপতি মহামহোঁপাধ্যায় ভীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 

৬। নেপালে প্রাপ্ত গোপীচজ্ নাটক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদ্ এ ডি লিট। 
৭| উৎকলে শ্রীঢৈতন্য সম্বন্ধীয় 

নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পুথি ভীযুক্ত বিমা'নবিহারী মন্তুমদার ভাগবত-রগ্ধ এম্ এ। 
৮। শব্-সংগ্রহ জীযুক্ত নরেন্তরনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্। 

৯। বাঙ্গালা ভাষার অনুজ্ঞ। মৌলবী মুহম্মদ শহীহুল্লাহ. এম্ এ, বি এল্ ্ 
১০। নাথধর্থে স্যহিতত্ ভীযুক্ত-রাজমোহন নাথ। 

প্রবন্ধ নির্বাচন ব্যতীত, গ্রন্থগারের জন্ত আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য সন্বস্ধীয় কোন্ (কোন্ 
পুস্তক খরিদ কর! হইবে, তাঁহ! এই শাখা কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছিল। 

হঠখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে এই শাখার অন্যতম সভ্য ৬রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয় 

পরলোকগমন করিয়াছেন। এই জন্ত এই শাখা বিশেষ হঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
(খ) দর্শন-শাখ। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযৃক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাত্ত-রত্ব এম্ এ, বি এল মহাশয় এই শাখার 
সভাপতি এবং জীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য মহাঁশয় আহ্বানকাঁরী ছিলেন। সভ্যগণের নাঁম পরি- 
শি্টে দেওয়। হইল ।. 

আলোচ্য বর্ষে এই শাখার ছুইট অধিবেশন হইয়াছিল।৮এই অধিবেশনগুলিতে মাসিক 
অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বচন, দার্শনিক পরিভাষা সঙ্করনের উপায় নির্ধারণ, ভারতীয় 
দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থ বলী প্রকাশ করা সম্বন্ধে 'প্রশাখা-সমিতি গঠন, বিভিন্ন 
দর্শন সববন্ধে লোৌকশিক্ষাসূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা গ্রভূতি বিষয নির্ধারিত হইন্বাছিল। নিরে প্রবন্ধ 
ও প্রবন্থ-লেখকের নাম এবং বক্তা! ও বক্তৃতার বিষয় প্রদত্ত হইল। 

প্রবন্ধ (লেখক . 

১। কৌলমার্গ-রহন্ত ভীযুক্ত সতীশচজ রি | 
আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল । . 

বকা বন্ঠৃতার বিষয়-. 
(১) শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ বেদাস্তবাগীশ উপনিষদ প্রাণতত্ব':. : 

(২) শ্রীদুক্ধ হরিমোহ্ন ভট্টাচার্য এম্ এ জৈনদর্শনে প্তাদ্যাদশ 
(৩) শ্রীযুক নলিদাক্ষ ভট্টাচার্য্য জৈনদর্শন : 



্ কার্ধয-বিবরণ ূ ১৩ 

(গ) ইতিহাস-পাখ! 

আলোচ্য বর্ষে জীুক্ত রমাগ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত 
মনোমেহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আহবানকারী ছিলেন। সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে 

প্রদত্ত হই 
এই শাখার তিনটি অধিবেশন হয়, তাহাতে ৫টি প্রবন্ধ এবং ১ খানি গ্রন্থ অলোচনার জন্য 

উপস্থিত হইয়াছিল 1: ৪টি প্রবন্ধ মাগিক অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় গ্রকাশিত হইবে বলিয়া 
স্থির হইম্নাছে এবং একটি প্রবন্ধ বিবেচনাধীন রহিয়াছে। 'ক|মন্দকীয় নীতিসার' গ্রন্থের সম্পাদন- 
প্রণালী শাখা-সমিতি স্থির করিয়া দিঘাছেন। গ্রন্থ-সম্পাদক, সমিতির নির্দিষ্ট গ্রণালীতে পুনরায় 
্রনথখানি সম্পাদন করিয়! দিতে সম্মত না হইলে তাহাকে পাঙুলিপি ফেরত দেওয়া হইবে, স্থির 
হইয়াছে। 

প্রবন্ধ লেখক 

১। জাঁলন্দার গড় জ্ীযুক্ত মৃগাঙ্ছনাথ রায় । 

২। অর্থঝাস্ত্রে ধর্ম ও সংস্কার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্টোপাধ্যায় এম এ। 
৩। মুরশিদ্দাবাদের একটি প্রাচীন লিপি শ্রীযুক্ত পূরণঠাদ নাহার এম্ এ, বি এল্। 
8। নালনা! বিশ্ববিদ্তালয় শ্রীযুক্ত হিরণকুমা'র রয় চৌধুরী বি এ। 

বড়ই আননোর বিষয় যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সন্ত শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় 
ধতিহাঁসিক অনুসন্ধানের ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহের জ্ভ পরিষৎকে ৫০২২ দাঁন করিয়াছেন। 

এই জন্ত তিনি পরিষদের এবং দেশবাসীর বিশেষ ধন্তবাদভাজন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহারী মন্ুমদার ভগবতরত্র এম্ এ উড়িস্থায় অনুসন্ধানের শুচনা করিয়াছেন। আগামী 
বর্ষে এই অর্থে রতিহাসি্ত- অনুসন্ধানের আয়োজন করা যাইবে। 

২৯. (৫) বিজ্ঞান-শাখা 

ভাঃীমুক বনওয়ারিলাবা চৌধুরী ডি এস্সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় এই শাখার 
সভাপতি এবং জীমু্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ দি এম্ (লগুন) মহাঁশয় আহ্বানকারী 

ছিলেন। এই বর্ষে শীখার তিনটি অধিবেশন হয়, তাহাতে নির়লিখিত প্রবন্ধগুলি মানিক 
অধিবেশনে পঠিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত .হইবে বলিয়! স্থিরীন্কত হইয়াছে। 

১। প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষাস্স্জ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দান ঘোষ এম্ ভি, 
এম্ এস্সি। 

২। আমাদের অয়নাংশ-- | এ 

আলোচ্য বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাব! ঙ্কলন-কাঁধ্য বহু দুর অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় ১৫* খানি 
রথ হইতে পািভায়িক শব সংগ্রহ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বৃহ বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভ!ধিক 
শা রচিক-ও এ্রছমধো ব্যবহৃত হইয়াছে । সকল গ্রন্থের সন্ধান কর! হ্রহ ব্যাপার। বিঞ্ন-শাখার 

আহ্বনকারী জযুক্ক প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উদ্দেস্তে পরিষৎ পত্রিকায় এক 



১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্যৎপরিষদের [৩+শ বর্ষের 

বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ধাহার! বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সন্ধান পাইবেন 
তাহার! অনুগ্রহপূর্ধক পরিভাষ সঙ্কলন-কার্যের জন্ত পরিষৎকে সেই সকল গ্রন্থ কিছু দিনের জন্য 
ধার দিলে বিজ্ঞান-শাখা ধিশেষ অন্ুগৃহীত হইবেন। সম্প্রতি সংগৃহীত গারিভাধিক শব্দগুলি 
অকারাদিক্রমে সাজান হইতেছে। পরে কার্ধ্যনির্ধাহক-সমিতির নির্বাচিত রায় শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্রা রায় বিস্তানিধি এম্ এ বাহাছরের সম্পাদনে পরিভাষা গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সমিতি এই কাঁধ্য সম্পাদনের জন্য একজন পৃথক্ বেতনভোগী অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ 

রিয়াছেন । 
্ ফলিত জ্যোতিব ও গণিত প্রশাখা-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-পাখার এই প্রশাখা-দমিতির. ছুইটি অধিবেশন হইয়াছে। জ্যোতিষিক 
্রন্থাদি ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সর্ধবিধ উন্নতির উপায় নিদ্ধীরণ 

করিবার জন্য. এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির একজন সভ্য পঞ্চানন বন্ো- 
পাধ্যায় বি এ মহাশয় পরলো'কগমন করায় সমিতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । রিপন কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুরেল্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

উপেন্্রন্ত্র ঘোষ এম্ এ মহাশয় এই সমিতির নৃতন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতির 
আহবানকারী শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব মহাশয় বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সমিতির 
কাধ্য সম্পাদনে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদভাজন। 

চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি | 

বিজ্ঞান-শাথার এই প্রশাখা-সমিতির আলোচ্য বর্ষে কোন কাজ হয় নাই। এই শাখার 
আহ্বানকারী জীযুক্ত ডাঃ স্স্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্বি। ' 

উপরিউক্ত সমিতিগুলির সভ্য ও আহ্বানকারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হ্ইল | 
তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা ৭ করিতেছেন |) 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত টস সাহা বিঞবি ই মহাশয় গরস্থীধ্যক্ষচ ছিলেন এবং 
ফার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ১৩ জন সংস্যপৃন্তকালয়-সমিতির লভ্য ছিলেন। সভ্য. 
গণের নাম-তালিক! পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। 

কলিকাতা করপোরেশন হইতে এ বৎসরেও সুক-প্িকাছি ক করিবার জন্য ৬৫০-২ 

টাক! সাহাধ্য পাওয়া গিয়াছে । এই টাকা হইতে এবং পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে ১১৩ 
খানি বিবিধ বিষয়ের পুস্তক ও সাময়িক পঞ্জিক! খরিদ কর! হুইয়াছে। 'তদ্মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে 
৮ খানি সাহিত্য বিষয়ে ২৪ খানি, দর্শন শাস্ত্রের ৪ খানি, ইতিহাসবিষয়ক ২৫ খানি, পয 
১৪ খানি এবং বিবিধ বিষয়ে ৩৮ খানি পুস্তক খরিদ করা হয়। 

গ্রন্থাগার সম্পর্কে কর্মচারিগণের বেতন সমেত ১৮৭৭৩ টাক! ব্যয় হইয়াছে। তম্মখো 
৬৫০২ কলিকাতা করপোয়েশন হইতে ও অবশিষ্ট সানির সাধায়প-তহবিল "হইতে পাওয়া 
গিয়াছিল। | 



সংবৎসরিক )  কাধ্য-হিবরণ ১৫ 

আলোচ্য বর্ষে ৯০৯ খানি বাঙ্গাল! পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে ৪৩ খানি ক্রীত ও 

অবশিষ্ট ৮৬৬ খানি উপহারগ্বরূপ পাওয়া গিয়াছে । ২৩৫ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের 

মধ্যে ৩৫ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ২০* খানি উপহারন্বরূপ পাওয়া গিয়াছে । বর্ষমধ্যে সর্ববসমেত 

১১৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । 

রস্থাগারের পুষ্ট-সাধনে যে সকল সান্ত ্বতঃপ্রণোদিত হইয়! পুস্তক-সংগ্রহ-কার্যে সহায়তা 
করিয়াছেন, তহাদের মধ্যে ভ্রীযুজ জিতেন্্নাথ বন্ধু, শ্রীযুক্ত নলিনীরজন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত সুশীল 

মিত্র, শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্্র দে গ্রসৃতি মহাঁশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কতিপয় গ্রন্থকার ও 

প্রকাশককে তাহাদের প্রশীত বা প্রকাশিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার 

দিবার জন্ত আবেদন-পত্র পাঠান হুইয়াছিল। ফলে কয়েকজন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রস্থগুলি 

উপহার দিয়াছেন। সকল গ্রস্থকারের গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই ষথাসস্তব শীঞ্র যাহাতে পরিষদে উপহার 
পাওয়া যায়,তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রন্থকার বা গ্রকাশকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি। 

ইত্ডিয়৷ গবর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট হইতে ৩৩ খানি সুল্যবান্ -এম্থ 

(27555 14150) উপহার পাওয়া গিয়াছে । 101750101 ০£ 11100507159, 9010891, তাহাদের 

প্রকাশিত পুন্তকাগুপি পাঠাইয়াছেন। 
আমেরিকার 910710)5017191) 11750109610) হইতে ১৯ খানি পুস্তক-পুস্তিকা 

যথারীতি উপহার পাওয়৷ গিয়াছে । আমেরিকার /১1071001051681 45500190107, 09056807 

0৫ [1106 4510১ 0305601)) 25৪ 9961%86015 এবং ফ্রান্সের 8011501006 7.8 ১০০1616 

[5 41760190005 105 29119 তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন। 

. চন্দননগরের 'প্রবর্তক পার্রিশিং হাউসের' বর্ধকর্তী এবং কাশীর “জান মণ্ডল” সম্পাদক 

তীছান্গের প্রকাশিত গ্রন্থগুলে সাগ্রহে উপহার পাঠাইয়াছেন। 

্ীুত কিরণচজ দত মহাশয়, পণ্ডিত শ্ীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমগ্র 
্রশ্থের এক এফ খণ্ড সংগ্রহ কিয়া উপহার দিয়াছেন। এতস্তিক্ন রায় বহাছুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জ 
রায় বিস্তানিধি এম্ এ মহাশয় নিয্লিখিত ১* খানি হুশ্রাপ্য পুস্তক উপহার দিয়াছেন, 

(১ সঙ্গীত গোীচঙ্জ তরখরী, (২) তরখরী-চরিত্র, (৩) গোবিন্দচন্দ গাথা, ৫৪) গোপীচন্দ 
তরথরী, (৫) গোপীচন্দ,” (৬) সিহরপী . গোপীচজ,. (৭) সঙ্গীত গোপীচন্দ নাটক, (৪) নবনাথ 

ভক্তিসায (৯) সঈগীত গোপীচ্র ও (১*) গোপীচন্জ রাজাকে! খেয়ার। 

সাময়িক পত্রের মধ্যে ১৩ খানি দৈনিক, ৪২ খানি সাপ্তাহিক, ২ খানি পাক্ষিক, ৬১ খানি 

মাসিক, ২ খানি ধৈমানিক ও ৬ খানি ত্রেমালিক পত্জিক। সাহিত্য-পরিষৎপঞ্জিকার বিনিময়ে 

পাওয়া গিয়াছিল। এতছ্যতীত কলিকাতা গেজেট বেল গবর্ণমেগ্টের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে 

পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর হইতে ইত্ডিয। গেজেট আর পাওয়। যাইতেছে ন|। 

[11197 /87800819) 11০৫5) 05৩৮ ও মাসিক বন্জুমতীঃ এই তিনখানি পত্বিকার 

নিয়মিত গ্রাহক-শ্রেণীডুক ইওয়। গিয়াছে এবং দৈনিক বজ্মতী, রন্দেমা তরম্। নায়ক, [1০ 



১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ? ৩৪শ বর্ষের 

[1721151/00217) 11012107021 5৮৩, এই পাঁচখানি দৈনিক পঞ্জ নগদ নূলো ক্রয় করা 

হইতেছে | [সাময়িক পত্রের তাঁলিক। পরিশিষ্ট দষ্টব্য ]। 
আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা প্রার্শনীতে' 

গ্রন্থাগার হইতে ১৪ খানি হপ্রাপ্য গ্রন্থ গ্রদর্শনার্থ পাঠান হইয়াছিল। বল! বাহুল্য গ্র্থগুলি 
পরিষদেয় সম্পূর্ণ দায়িত্বে ও তত্বাবধানে গ্রদশনী-ক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। 

_ বর্ণাুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং সাময়িক পত্রিকাদির সম্পূর্ণ তালিকা! গ্রন্তত 
হইয়াছে । সাময়িক পত্রিকার তালিকার পাও্লিপি ঈরই প্রেসে দেওয়।-হইবে এবং ব্ণানছক্রমিক 
তালিকার পাওুলিপি প্রস্তুত হইলেই প্রেসে দেওয়! হইবে। 

পরিষদের পাঠাগার নির্দিষ্ট ছুটার দিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ২ট! হইতে রক্রি ৮টা 
পর্ধ্ন্ত-সাধারণের পাঠের জন্য উম্মুক্ত ছিল। ৫1টা হইতে ৭॥*ট| পর্যন্ত সদস্যগ* পুস্তক 
আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে ১* জন পাঠক সংবাঁদ-পন্ধ ও পুস্তকা!দ পাঠের 

জন্য আসিয়াছিলেন। এতম্যতীত কয়েকজন গবেষণা করিবার জন্ত যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া 

পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। | 
সাধারণে পাঠাগারে বসিয়া যাহাতে পুস্তকাদি পাঠ ও গবেষণা! করিতে পারেন, তাহার 

জন্য-বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । 

পুধিশাল। 

১৩৩ বঙ্গাবের প্রারভে হস্তলিখিত প্রাচীন গুথির সংখ্য। ছিল--৪৫৪৯। তৎপরে 
বর্ষমধ্যে পরিষদের হিতৈধিগণের নিকট হইতে ৮৫ খানি পুথি উপহারম্বরূপ পাওয়া গিয়াছে, 
১১ খানি সংস্কৃত পুথি ক্রীত হইয়!ছে এবং ১ খানি পুথি আন্ত স্থান হইতে আনাইয়! নকল করিয়া 
রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় ৪৯ থানি, শ্রীযুক ভৈরবজ 
চৌধুরী মহাশয় ২৪ খানি, প্রযুক্ত অবনদাকুমার তত্তরত্ব মহাশয়ওণ্বানি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেজন[থ 
দাস ঘোষ মহাশয় ২ খানি, শ্রীযুক্ত চিত্তস্থুখ সান্যাল মহাশয় ১ খানি, জীযুক্ত নির্থলকফ দেব 
মহাশয় ১ ধানি এবং ভীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মগশয় ১. ধানি' পুথি উপহার. দিয়াছেন। 
এই সফল 'প্রাণ্ড পুধির মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেজনাথ বিশাস মহাশয়ের প্রা বগা ্ষরে'লিখিত 
খগ্বেদসংহিতা, বাজসনেয় সংহিতা, সামবিধান জাঙ্ষণ এবং অনান্য করেকগানি তত্ব পুথি 

বিশেষ উন্লেখযোগ্য । উপহাররূপে প্রাপ্ত ৮৫ খানি পুখির মধ্যে ৫+ খানি দত খন 

পু বা্ালা'। বর্ধশেষে গুথির সংখ্যা হইয়াছে---৪৬৪৬। 

পৃধির জেনী 
বাঙ্গালা পুথি | ৪৫ 

' সংস্কৃত" ্ ১৪২ 
রি অসমীয়া; ছা 



সাংবতসরিক ]  কার্ধঃ-বিবরণ . ১৭ 

হিন্দী পুথি ২ 
ফার্সী ১২ 

তিব্বতীয়, | ২৪৪ 

ইংরেজী » ১ 

৪৬৪৬ 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন 'বাঙ্গল! পুথির বিবরণের' প্রথম খণ্ড 

মুদ্রিত হইয়। গ্রকাঁশিত হইয়াছে | উহাতে ১ হইতে ১০* সংখ্যক পুথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে 
এবং৩০* সংখ্যা পর্য্যন্ত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। আশ! করা যাঁয়, আগামী 
বর্ষে ইহার দ্বিতীয় খও মুদ্রিত হইয়া গ্রকাশিত হইবে। 

পূর্ব পূর্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও মহাকবি সঞ্জয় এবং কাশীরামদাসের মহাভারত 
অবলম্বনে উভয় গ্রন্থের উপাখ্য।নগত বিভিন্নতা সম্বন্ধে পুথিশখাল! হইতে মাসিক অধিবেশনে 

আলে।চন! করা হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত পুথিশাল৷ হইতে কলিকাতা প্রাদর্শনীতে বনু বাঙ্গ।ল| ও 

সংস্কৃত প্র।চীন পুথি প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। | 
পুথি-সংগ্রহ 

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পরিধদের পরম হিতৈষী সমস্ত শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় 
প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও এতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০ দান করিয়াছেন । 
বঙ্গের বাহিরে উড়িষ্যা, নেপাল, আসাম প্রভৃতি স্থানে বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশের সাহিত্য, ধর্ম গ্রভৃতি 
সংক্কাস্ত কত যে পুথি রহিয়াছে, তাহা নিরাকরণ কর ছুরহ ব্যাপার । এ সকল পুথি আবিষ্কৃত 
হইলে বঙ্গমাহিত্যের বু লুপ্ত রঞ্চের উদ্ধার হইবে। সমাতি গুধকলদেশে পুরীতে প্রীচৈতন্যসবস্ধীয 
কতকগুপি পির সন্ধান পা ও১গিয়াছে। তন্মধো একখানি পুথি অবলঙ্খন করিয়া পরিষদের 
উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত বিমানবিহীী মন্তুমদার ভাগবত.রদ্র এম্ এ মহাশয় পরিষদের মাসিক 
অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে ই কল পুখির 
নকল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত গৌর বাবুর অর্থের হবার! সম্প্রতি & সকল বহ্মূল্য 
পুথির নকল করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিমান বাবু স্বয়ং এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের 
বিশেষ উপ্ক|র করিয়াছেন। : তঞ্জন্য তিনি পরিষদের ধনাবাদভাঁজন। এতত্যতীত প্রাচীন 
হশ্্প্য পুথি সংগ্রহ করিবার জন্য কাধ্যনির্বাহক-সমিতি এই ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহ্যয্য করিতে 
প্রত আছেন। পরিষদের হিতৈধী সদস্যগণ এই উদ্দেশ সফল করিবার জন্য হপ্রাপ্য পুথির 
সন্ধান দিলে কার্যযনির্ধহক-সমিতি বিশেষ উপকৃত হইবেন। 

যু মনোদোহন গল্পোপাধায় বি ই মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। 
ব্ষমধ্ চিত্রশালা-লমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে নিরূপিত কার্ধা 
ব্যতীত ইডেন গার্ডেনে অনুষ্টিত “কণিকাত। প্রদর্শনীতে পরিষদের পরব্যাদি প্রেরণের বাবস্থার 
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আলোচনা হইয়াছিল । এই প্রদর্শনীতে কতিপয় প্রাচীন চিত্র, দলিল, হাথ বালা হসতলিধিত 
'গুথি ও মুক্রিত পুস্তক প্রস্ভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। 

নিষ্নলিখিত দ্রবাগুলি আলোচ্য বর্ষে চিত্রশাল|য় সংগৃহীত হইয়াছে, 
(১) ৬ প্রাণরু্ বিশ্বাস মহ|শয়ের তৈল-চিত্র। প্রদাতা-জীমুক্র যোগেশ্রন/থ বিশ্বাস। 
(২) ৬দেবেল্্রবিজয় বন্থ মহাশয়ের রোমাইড চিত্র। প্রদ্াতা-শ্তীযুক্ত শৈলেন্ীনাথ 

বন্থু এবং ভ্রাতৃগণ । 
(৩) চারিটি রৌপা মুদ্ধ।। প্রদাতা -শ্রীযুক্ত অল্লদাকুমার তগ্রত্ন | 
(৪) বঙ্গাব্ ১১১২। ১১ইভাদ্র তারিখের এক সনন্দ 

ূ '(৫) 9 ১১১২ । ৬ ৪2 5 পা 

(৬) 5 ১১১২। 4 মাঘ ৪ পাটা 

(৭) ১১১২1 ১২ মাঘ সননন ও আমলনামা 

(৮) * ১২২৮ এক পত্র। 

গ্রদাত--উ্ীযুক্ত শীতলচন্ত্র রায় । 
৯1১০১১।১২ চারিটি আধার সমেত মথুরর ভাস্কর্যের নিদর্শন (প্লাষ্টার অব প|রিসের 

ছাচ)। প্রদতা-্রীযুক্ত পূরণ্টাদ নাহার এম্ এ, বি এল্। 
বল! ঝ|হুলা, এই সকল দ্রব্য পাইয়া পরিষদের চিত্রশালার বিশেষ উপকা'র হইয়াছে এবং 

প্রদাতৃগণ এই সকল দ্রব্য দানের জন্য পরিষদের নিকট বিশেষ ক্কৃতজঞতাভাজন। 
হুঃখের বিষয়, অর্থরুচ্ছ ত। নিবন্ধন আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য আশানুরূপ ড্রব্যাি 

গ্রহ করিতে পাঁরা যায় নাই। বিগত বর্ষে প্রাচীন মুদ্রা খরিদ করিবার জন্য কুমার প্রীযুক্ত ডাঃ 
নরেক্্রনাথ লহ মহাঁশয় ৫১২ দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থে কৌনও মুদ্র। খরিদ করিতে 

পারা যায় নাই এবং শ্বতঃপ্রবৃত হইয়। সম্পাদক .. মহাশয় অনুগরহপূর্বক পরিষদের 
চিত্রশালার মুদ্রার তাঁলিক] গ্রস্কতের বে ভার লইয়াছিলেন, তাহারও কোনি বিশেষ ব্যবস্থা 

হয় নাই। 
চিত্রশীলাধ্যক্ষ গ্রীযুক্ত মনে।মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর প্বাস্তবিদ্যা” নামক 

শিল্পবিযয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন ও বঙ্গানুঝদ করিবার ভার অপিত হইয়াছিল। তিনি এ 

বিষয়ে বহু দুর অগ্রসর হইয়াছেন । বিষদটি এত জটিল যে, অনেক অংশের সুস্পষ্ট অর্থবোধে 
অসমর্থ হওয়ায় এ বিষয়ে সাহ।যা করিতে উপযুক্ত কোন ব্যজির রি করিয়াও তিনি সন্ধান 

পান নাই। | 

আঁশ! কর! গিয়|ছিল যে, আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ 4৫ উঠিবে এ এবং চিত্রশালার 

রব্যাদি তথায় সজ্জিত করিতে পারা যাইবে। চিত্রশালা-সমিতি আরও স্বর করিয়াছিলেন যে, 
,প্রমেশ-ভবনের” গৃছে পরিষদের চিত্রশালার সমস্ত গ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়া একটি সাধারগ 

প্রদর্শনী খোল! হইবে ও বিশেষজগণ ছারা চিত্রশাঁলা সংক্রান্ত এবং এঁতিহাসিক বিষয়ে ৰকৃতা 
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দেওয়াইবার ব্যবস্থা হইবে। অর্থকচ্ছ তা. নিবন্ধন 'রমেশ-ভবন' সম্পূর্ণ না হওয়ায় চিত্রশালা-লমিতির 
উক্ত সম্বল কাধে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। ূ . 

্ / রমেশ-ভবন 
আলোচ্য বর্ধের-মধ্যে রমেশ-ভবনের নির্্।ণ-কাধ্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ভিতরের হলের 

মেঝের পাথর সান, কার্ণিশ ও পিঁড়ির উপর পাথর বসান এবং জানালা দরজার রং 
বার্ণিশ হইলেই কাজ সম্পূর্ণ হয়। বৈছ্াাতিক আলো ও পাখার তার বসান পর্যান্ত শেষ 
হইয়াছে। অর্থের অস্থচ্ছলতাবশতঃ মন্দিরের & সকল টুকর! কাজ বাকী রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
কে সি ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কণ্টকৃটার মহ।শয়গণ রমেশ-ভবন নির্মাণ-কার্ষেয যে পরিমাণ 

অর্থব্যয় করিয়। কাজ করিয়াছেন এবং তীহ।দেয় বিলের টাক। ফেলিয়৷ রাখিয়াছেন, তাহাতে 

তাহারা রমেশ-ভবন কমিটির বিশেষ ধন্তবার্দের পাত্র। আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকার 

উপর এষ্টিমেট হইয়াছিল। তন্মধ্যে আঠার হাজার টাঁক! দিতে পারা গিয়াছে । তহবিলে 

যে টাক! রহিয়।ছে, তাহ।র উপর এখন৪ ১২1১৩ হাজার টাকার অভাব রহিয়াছে । এ টাকা 

সংগৃহীত হইলে মনির পূর্ণাঙ্গ করিতে পার! যাইবে, আশা করা! যায়। 
রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ হইলে পর রমেশ-ভবন কমিটির কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সাহাষা- 

কারিগণের নাম ও সাহায্যের-পরিম[ণ সহ মন্দির নির্মাণের সম্পূর্ণ হিসাব গ্রকাশ করিতে পার! 

যাইবে। 
ল্তি-রক্ষণ 

আলোচ্য বর্ষে নিষ্নলিখিত পরুলেকগত সাহিত্যিকগণের স্বতি-রক্ষার কার্য নিয়ে(জরূপে 

সম্পাদন করা হইয়াছিল। 
১। ইহাদের স্বত্তি এই ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, 
(ক) কৰি বিহারীলাঈ' চক্রবর্তী মহাশয়ের একখানি তৈচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

চিতর-প্রনাত|-_কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুম।র চক্রবর্তী ব্যারিষ্টার । 

(থ) রাজ। স্তর সৌরীন্্রমোহন ঠ/কুর মহাশয়ের একখানি তৈলচিন্্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

চিত্র-প্রদাতা--মৃত মহাত্(র পৌস্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠকুর। 

(গ) দেবীগ্রসয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।. চিত্র-প্রদাত্রী-- 
মৃত মাতার পুত্রবধূ শ্রীমতী ফুল্লনবিনী রায় চৌধুরী । 

(ঘ) চত্জীশেখর মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল এবং (6) পুর্চ্ চ্গা্ায়। 
এই ছই জনের বোমাইড চিত্র পগুর্দান চট্টোপাধ্যায় স্ৃতি-ভাগারের” অর্থে প্রস্তুত 
হইয়া পরিষদে প্রতিঠিত হইয়াছে । 

(6) চন্ত্রশেখর কর বিষ্তাবিনোদ বি এ মহাশয়ের একখানি রঞ্জিত টির চিত্র 
গ্রতি্টিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ও তীহার সংগৃহীত 
আর্থ এই চিত্র পাওয়! গিয়াছে। 



তৎ - বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ..... . [৩০পবর্ষের 

সবের রন এম্ এ, বি এল্ মহাশদের একখানি ক্জাগট্ড লিজ ্ তিঠিত 
- চি? পীধুক্ত নলিনীরঞজন পঙ্ডিত মহাশয়ের চায় ৃঙ মহা্থা পুিএীূজ সৈলেজনাৎ 
বন এবং তাহার ত্রাতৃগণের নিকট হইতে এই চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। 

২। পূর্বসন্কম্লিতস্বতি-রক্ষার কাধ্যগুলি এই ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা বইযাছে)_ 
(ক) পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচজ্ দত মহাশয়ের মূর্তি রমেশ-ডবন প্রতি র 

দিন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার তৈলচিত্রখানি আলোচা বর্ষেও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে 
পাঁরা যায় নাই। ইহা শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয় সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন। 

(খ) ভূতপূর্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের তৈলচিত্র । উহা 
অদাক*র অধিবেশনে প্রতিঠিত হইবে । চিত্র-প্রদাত--ওীযুক্ত যতীন্দ্রচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় । 

(গ) হিজেন্দ্লাল রায় এম্ এ, ৰি এল্ মহাশয়ের তৈলচিন্্। অদাকার অধিবেশনে এই 
চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্র-প্রদাতা-_্ীযুক্ত জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। | 

(ধ) দেবেজ্্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল মহাশয়ের তরোমাইড চিত্র। পূর্বসংগৃহীত 
অর্থ হইতে প্রস্তুত হইতেছে । 

৩। নিম্োক্ত মহাঁশয়গণের নামে যে সকল ভাণ্ডার প্রতিষ্িত আছে আলোচ্য বর্ষে 

সেই সকল ভাগারের অবস্থ! নিয়ে বিজ্ঞাপিত হইল,-_- 
(ক) কাশীরাম দাস স্থতি-তহবিল । এই তহবিলে কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। বর্ধশেষে 

২৮৬৮৯ টাঁকা উদ্ধত্ত রহিয়াছে । 

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্য।য় শ্মৃতি-তহবিল | বর্ষমধ্যে এই নি কোন আয়-ব্যয় 

ভয় নাই। পূর্ন বৎসরের বিজ্ঞাপিত ৪২৮৮৯ টাকাই উদ্বত্ত রহিয়াছে । ৬বন্কিম বাবুর 

কন্ঠ। শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী মভোদয়ার নিকট হইতে তাহার গ্ুতিশ্ুত ৫০০. আলোচ্য বর্ষেও 

পাওয়া যায় নাই। তা 

(গ) ভেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতি-তহবিল-_আলে|চ্য বর্ষে “কবি হেমচন্ত্র' পুস্তক বিক্রয় 
ছার! ১৮৬ পাওয়৷ গিয়াছে । বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫২৪/৯ উদ্বত্ত রহিয়াছে। 

(ঘ) আচার্য রামেন্স্ন্দর ভ্রিবেদী স্বতি-তহ্বিল। রি তহবিলে বর্ধশেষে ১৮৪৮৯ 

উদ্ধত্ত রহিয়াছে । কোন আয়-বায় হয় নাই। 
(ও) মাইকেল মধুনুদন দত্ত স্থাতি-তহবিল__এই তহবিলে বার্ধিক স্থৃতি-উৎসবের জন্ত কোন 

টাদ। সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু উৎসবে ১৩৮০ বায় হইয়াছিল । বর্ধশেষে ৭//* উদ্ধত, রহিয়াছে । 

(5) আচাধ্য অক্ষয়চন্ত্র সরকার স্বতি-তহবিল । আলো[চা বর্ষে খই তহবিলের ফোন 

আয়-ব্যয় হয় নাই, বর্ষশেষে ১1০৩ উদ্ধত্ত রহিয়াছে। 

(ছ) স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ ৭৫) ডঃ 
“৫০টি অপ্রকাশিত প্রবাদবাক্য” সংগ্রাহককে ১০২ দলের একটি বোৌঁপ্যপদক দানের পর এই 
তহবিলে ৬৫।* উদ্ধত রহিয়াছে । 
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(জে). রাজার পাদ বিল তিন 'বৎস্র নিনুল গ্রাপ্ত 

সদা নি যাকাগজের ভুদ বাবদ ১৯. আালোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে । বর্ষশেষে 

২৩৬২. উহ রহিষুছে। এই অর্থে জীমুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহীশয়ের সংগৃহীত কবির 

লিখিত অগ্রকাঁশিত “ওমার খায়ম* প্রকাশিত হইবে। পাুলিপি প্রস্তুত আছে এবং কবির 
উত্তরাধিফা রিগণের সহিত কথাবার্ত স্থির হইলে উহ! গ্রেসে দেওয়া হইবে। 

(ঝ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বতি-ভাগার। আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ৫০২২ 
চদা মুত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। 
রাঁয় সাহেব বিহারীলল সরকার মহাশয়ের তৈলচিত্র এই অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে ও সেই তৈলচিত্র- 
খানি অগ্ত প্রতিত্িত হইবে। 

(4) রজমীকাস্ত সেন স্বতি-তহবিল-_বর্ষশেষে এই তহবিলে ৩৪।৮* উদ্ত্ত রহিয়াছে । 

কোন আয়-ব্যয় হয় নাই। এই অর্থদবারা কি কর! হইবে, তাহ! এখনও স্থির হয় নাই। 
€উ) সুরেশচন্ত্র সমা'জপতি ্বতি-তহবিল। এই তহবিলে পূর্বসংগৃহীত ১০০২ রহিয়াছে। 

(8) মনোমোহন চক্রবর্তী স্বৃতি-তহবিল। এই তহ্ৰিলে পূর্বসংগৃহীত ৫*২ টাকা 
রহিম্নাছে। স্থতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 

(ড) কৃষচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মভূমি সেনহাটা গ্রামে একটি স্বতি-্ত্ত প্রস্তুত 
করিয়। প্রস্তর-ফলক বসাইবার সঙ্ল্প হুইয়৷ রহিয়ছে এবং ফপকও প্রস্তত হইয়া পরিধদ্ 
মন্দিরে রক্ষিত আছে । এখনও স্তন্ত প্রস্তুত হয় নাই বলিয়! কার্য শেষ হইতেছে না । 

(9) কবিরাজ ছূর্থানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্থৃতি-তহবিল। কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র 

প্রতিষ্ঠ।র পর এই তহবিলে ২৪২ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে | 

() সতোন্্রনাথ স্কতত স্বতি-তহবিল। স্বতি-রক্ষার জন্ত গঠিত শখা- সমিতির সত্যগণ 

অর্থ সংখুহের চেষ্টা করিতেছেন”), পুর্ব বৎসরে ৪৫- চাদ সংগৃহীত হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর 
নিকট হইতে সম্প্রতি ১০২ চাদ পাওয়া! গিয়াছে । এই অর্থে পুস্তকাধার প্রস্তুত করিবার 

ব্যবস্থা হইয়াছে । আশ! করা যায়, আগামী বর্ষে আবঠকমত অর্থ সংগৃহীত হইবে এবং 
সন্কল্লিত কার্যগুলি লম্পাদন করিতে পারা যাইবে। 

8 | নিয়লিখিত পরলে!কগত পাহিত্যিকের মধ্যে কয়েকজনের শ্বতি-রক্ষার ব্যবস্থা 

সন্বরেই হইধে আশা. কর! যায়। অনেকের চিত্র প্রস্তুত করিবার উপযোগী ফটো সংগৃহীত 
হইয়্াছে। কিন্তু অধিকাংশেরই স্্তি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা! হয় নাই। সহৃদয় সদস্যগণের 
অনেকেই” ইচ্ছা 'করিলে এফ এক জন. এক এক জন সাহিত্যিকের চিত্র প্রস্বত করিয়। দিয়া 
পরিধৎকে সাহাধ্য নিত পারেন। পরিষৎ এই জন্ত তাহাদের নিকট বিনীত আবেদন 
জানাইতেছেন।' ' : 

কে) রায় কালী ঘোঁষ বাহান্ুর, (খ) গিরিশচল্জা ঘোষ, (গ) মহারাজ কুমুদচজ্ সিংহ, 
(ঘ) রায় রাজেশ্রচ্স শান্্ী বাহাছর, ($) শিবনাথ- শীঙ্তী, (6) ব্ন্ববান্ধব উপাধ্যায়, 
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€ছ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (জ) ডাঃ রাধাগোবিনদ কর, (ক) শৈলেনচন্ত্র মন্তুমদায়, (4) জীবেনা- 

. কুমার, দত, (ট) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, () হরিশ্চজজ তর্কর, (উ) প্রাপনাখ হত, (6) অধৈত- 
চরণ আচ (৭) চার ঘোষ, (ত) কালীর কাবাবিগারা খু রা নার নবীন 
দাস বাহাছের | 

্বগয় সুরেশচজ্ সমাজপতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত ৫ 
মহাশয় শীগ্রই পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। . .. 

৫| আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের শ্বতি-রক্ষার ভার পরিষদেয় উপর 
অর্পিত হইয়াছে । 

(ক) পাচকড়ি বন্যোপাধায়। একখানি তৈগচিত্র হইৰে স্থির হইয়াছে এবং প্ীযুক্ 
নলিনীরঞজন পঙ্ডিত মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়! দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

(খ) অশ্বিনীকুমার দত্ত। একখানি চিত্র প্রস্তুত করাই পরিষ? মন্দিরে প্রতিষ্ঠ। কর! 

হইবে। পরিষদের অনুরোধে মৃত মহাম্মার নুযোগা ভ্রাতুপুত্র শ্রীযুক স্থকুমার দত্ত এম এ, 

বি এল্ মহ!শয় একথানি চিত্র পরিষৎকে দান করিবার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 

(গ) প্রাণতোধিণীত্ত্রপ্রণেতা প্রাণককষ বিশ্বাস মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদ 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে স্থির হওয়ায় মৃত মহাত্বার বংশধর শ্রীযুক্ত যোগেন্দরনাথ বিশ্বাস মহাশয় 
একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। অস্কার অধিবেশনে উহা! প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

উল্লিখিত সাহিত্যিকগণের স্বতি-রক্ষার জন্ত ঘে সকল মহোদয় অর্থ ও চিত্রাদি দাঁন করিয়া 

এবং সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন বা দিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, পরিষৎং- তাহাদের সকলের 

নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞত! জ্ঞপন করিংতছেন। 

শাখান্পরিষৎ ৫ গু 

আলোচ্য বর্ষে নোয়াখালী, ব।কুড়া কোতুলপুর এনং বাশবেড়েতে পরিষদের নূতন 

শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে । ই সকল প্রন্ত/বকর্তার সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে । 

এতস্থ্যতীত আলোচ্য বর্ষে চন্ত্রকোণায় মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হুইয়াছে। 
পুরাতন শাখাখুলির মধ্যে রাজসাহী ও মুরশিদাবাদ শাখার অন্তিত্ব লোপের সংবাদ পাওয়া 
গিয়্াছে। এ সংবাদ অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক, তদ্ধিযয়ে সন্দেহ নাই। মুল-পরিষদের অন্গসরণে 
স্থানীয় নানাবিধ সাহিত্যিক অনুসন্ধানের জন্তই বিভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপনের 
প্রয়োষনীয়ত। রহিয়াছে । উপযুক্ত কর্মীর অভাবেই কোন কাধ্য হয় না বলিম্বা শাখার 
অস্তিত্ব লেপ হয়। বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই বঙ্গবাণীর ভাগারে নান রত্ের সঞ্চয় হইতে 
পারে এবং মাতৃভাষানুরক্ত ব্যক্তিগণ তঙ্ঞন্ত সামান্ত পরিশ্রম করিলেই চলিতে পারে।. দেশের 
এই নৰ জাগরণের দিনে বঙগবাসী এ ভাবে পিছাইয়৷ পড়িলে বান্তবিকই নিরুৎসাহ হইতে হয়। 
আলা কর! যায়, ভবিষ্যতে ব্গবাসিগণ নবীন উত্তমে স্থানে স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপন 

করিয়৷ দেশমধ্যে বঙ্গভাষার সর্বাঙ্গীন অনুশীলনে যতরপর হইবেন। 
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পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, কাশী, গৌহাটা, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, নদীয়া, 
উত্তরপাড়া॥ ভাগলপুর প্রভৃতির কার্যের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অন্তান্ত শাখা 

হাহাতে তবিদ্যতে রজাগ-.হইয়। উঠে, তঙ্গান্ত তাহাদের পরিচালকগণের নিকট সম্পাদক বিনীত 
অনথয়োধ জামাইতছেন.1:. আনন্দের বিষ: যে, লম্যান্য 'কার্ধ্যের মধ্যে মেদিনীপুরর-শাখা বূল- 

নারে ছি জীন নলিীন পণ্ডিত মহাশয় সংবর্ধনা নারি 1 
: ছাজসভা 

ক চীন ঘোষ এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বধে ছাত্রাধ্যক্ষ ছিদেন | এ বংগর 
ছাত্রসভ্যগণের কোন অধিবেশন হয় নাই। নানা পারিবারিক অন্ুবিধায় পড়িয়া ছাত্রাধ্যক্ষ 
মহাশয় এই সভার বিশেষ কিছু কার্ধা করিতে পারেন নাই । আলোচ্য বর্ষে একজন ছাত্র 

ছাত্র-সত্য-শ্রেণীভূক্ক হইয়াছেন । 
নিয়ম পরিবর্তন 

বিগত বর্ষে পরিষদ্দের কতিপয় নিয়ম পরিবর্তনের প্রস্তাব আমসিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে 

কার্য্যনির্ববাহক-সমিতি কর্তৃক গঠিত শাখা-সমিতি সেগুলি আলে|চনা করিগ্নাছেন। আগামী 

বর্ষের কা্যনির্বাহক-সমিতিতে সেই মন্তব্য উপস্থিত করা হইবে। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি 
মেগুলি আলোচন। করিয়! সাধারণ-সদস্তগণের নিকট সে বিষয়ে মন্তব্য চাহিবেন। 

ছাপাখান! সমিতি 

লহকারী সম্পাদক ্ীযুক্ত কিরণচন্দ্র দূত মহাশয় এই রর্ষে ছাপাখানা-সমিতির 
সম্পাদকপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বর্ষে এই সমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল 

ছাপাখানা-সমিতির তত্বাবধানে এ বমর মুদ্রণবিভাগীয় কাধ্য-দকল যথাসাধ্য সুন্দররূপে 

পরিচালিত হইয়াছে । চাগি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিক! এবং তৎসহ পরিষদের বাধিক ও মাসিক 
কাধ্যবিবরগ মুদ্রিত হইয়া কাশি হইয়াছে। এ বৎসর 'উদ্তিদ্ুজান, গ্রস্থের ১ম পর্ব সুচী ও 
পরিশিষ্ট, পারিভাঁষিক শব্ব-সচী অর্ধ সহ মুদ্রিত হয় প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ-পুথিশালায় 
রক্ষিত বাঙ্গাল। পুথির তালিকা! তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে । অন্যান্ত 

্রস্থগুলির মধ্যে পদকল্পতকু ৪র্থ খণ্ড ( ১১০) ১০ ফর্্দা, সংকীর্তনামৃত €(১--২) ২ ফর্ম, 

ন্যায়দর্শন ওয় খণ্ড (৭---১৭) ১১ ফন্মা, ন্যায়দর্শন্ ৪র্থ খণ্ড (১--৫) ৫ ফন্পাঃ সাধক-রঞ্জন (১২) 
২ ফর্দণ, রসকদন্ব (১৫) ৫ ফর্দা এবং প্ীকষফ-মঙ্গল (৬-_১২) ৭ ফর্ম, মুদ্রিত হইয়াছে । উদ্ভিদ 
জান ২য় খণ্ড, পারিতাঁধিক শব্দের সুচী গ্রস্তত ন1 হওয়ায় মুদ্রণ শেষ হয় নাই। লেখমালানু- 
ক্রমমী গ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইল। 
ই সকল গ্রন্থের, মুদ্রণ. .ব্যতীত এই লমিতিতে ছাপাধানার বিল মঞ্জর, ছাপাখানা 

নির্বাচন, দর ির্, ু্িত ্স্থের সূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি বছু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
ছাপাখান "সমিতির, স্তা. মহোদয়গণের মধ্যে অনেকে উপস্থিত হুইয়! গত বর্ষে এই বিভাগীর 

কাধ্য-মম্পাদনে সহায়তা ক্রিয়াছেন। উ“হারা সকলেই বিশেষ ধন্তবাদাহ। . 
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2 এ আর-বার 

আলোচ্য বর্ষে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্বসমেত আয় ১৩৪৯৭৪৮২ টাকা এবং বায় 
১৪৮৯৮১১ টাঁকা ॥ পূর্ব বৎসরের সাধারপ-তহবিলের ও বিশিষ্ট ভাগারের উহ -১৮১৯/৮৯ 
টাক! (কোধাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মঙ্কৃত এবং ক।ধ্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নগদ ও ডাক 
টিকিট ধরিয়া) বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের মোট ১২২৮৮৭ টাকা (কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট 
মজুত, কার্ধ্যালয়ে নগদ ও ডাক টিকিট মন্জুত ধরিয়া) উদত্ত ছিল। বর্তমান বর্ষে পরিষন্ধের সর্ববিধ 
আয় অপেক্ষা ৫৯১।৭ টাঁক! বেশী বায় হইয়াছে । বজেটের ধৃত টাকার মধ্যে ২২৫৮৯ টাকা 

াদা আদায় কম হইয়াছে । পরিষদের সদহ্গণের নিকট বকেয়া ও বর্তমান বর্ষের দরুন ৮৯৯৫1 
টাকা চাঁদা অনার্দায়ী রহিয়াছে । বাকী চাঁদার অন্ততঃ কতক অংশ অথব! বর্তমান বর্ষের দেয় 

পুর! ট।দার টাক! আদায় হইলেও আয়ের পরিমাণ বৃ হইয়া! বর্ষশেষে উদ্বত্তের পরিমাগ অনেক 
বাড়িয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের খণ অনেক কমিতে পারিত | চীদা অনাায় বা কম 
আদায়ের পক্ষে নিয়ে।ক্ত হেতৃগুপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | (ক) গ্রস্থাগারে ৩ তিন টাকা গচ্ছিত 

রাখিয়া সদস্তগণকে পাঠাথ পুস্তক দেওয়ার প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে প্রায় তিন শত 

সন্ত এই প্রথার প্রতিবাদস্বরূপ টাদ! দেওয়! বন্ধ করিয়াছেন এবং ৭৩ জন সদন্ত এই হেত 
পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এতত্যতীত চাদা অনাদায় হওয়ায় কার্যনির্বাহক-সমিতি ৩১২ জন 
সদন্তের নাম বাদ দিয়াছেন । (খ) কলিকাতায় চাঁদা আদায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী 

সম্পাদক আ্রীযুত গিরিজাকুমর বঙ্গ মহাশয় সন্ধখদর কোন কার্য না করায় আদায় 
বিভাঁগের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে । এই অস্থবিধার মধ্যে অন্ততম সহকারী সম্পাঁদক শ্রীযুক্ত গণপতি 
গরকার বিদ্যারতব মহাশয়ের বিশেষ ঠেষ্টায় আদায়ের 'কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয়। বর্ষশেষে সাধারণ. 
সবস্তের সংখা! সহর ও মফস্থলে ২০৭ ছিল দেখান হইয়াছে | “ত্য প্রায় ১৪: সান্তের 
নিকট নিয়মিত চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট সদন্তের নিকট হইতে আদে চাঁদা পাওয়া 
যায় নাই। এতত্বাতীত দেশের ছুর্বংসর জগ্ত চাদ! আদায় আশানুরূপ সহজসাধ। ঝ 

সম্তোষজনক হয় নাই। এইরূপে বর্ষশেষে নদন্তগণের নিকট ৮*৯৫২ টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে। 
সদস্তগণের নিকট যে চাঁদার টাকা অনাদায় রহিয়াছে, তজ্জন্ত পরিষৎ যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াও 
তাহা আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। সদন্তগণের দেয় চাদার টাকার উপরই পরিষদের জীবন 
নির্ভর করিতেছে এবং এই চদার টাকার ভরসাতেই পরিষৎ বর্ষারস্তে যাবতীয় কাধ্য আর্ত 
করিয়৷ থাকেন। কিন্তু বর্ষশেষে নিয়মিত চাঁদার টাকা! আর্দায় না হইলে পরিষৎকে বড়ই 
অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিষদের সদস্তগণের দেয় বাঁধিক টাদার টাকা! যাহাতে বর্ধমধ্যেই 
আদায় হইয়া! যায়, তজ্জনা পরিষৎ সদন্তগণের [ৃঠি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আরও 
সস্তগণের নিকট সনির্ধন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তীহারা অনুপ তাহাদের নিজ 

নিজ দেয় টাদা বা প্রতিশ্রুত দান যেন বর্ষমধ্যেই প্রধান করিয়া বাঙ্গালীর এই জাতীয় বাম- 



সাবংসরিক ] কীর্যা-বিবরণ: :.... হট 

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক রাধে. আমাদিগকে, সহায়ত। করেন। আঁশ! করি, পরিষদের বিশেষ 
হিতাকাজ্জী বন্ধু ও সদন্তগণের নিকট আমাদিগের এই অনুরোধ বিফল হইবে ন|। 

পূর্ব বসরে -পরিষ্ণ্ মন্দির মেরামতের কথ! আপনাদিগের গোঁচরে আনা! হইয়াছিল। 
মন্দির মেরামতের কা্ধ্য কতক পরিমাণে হইয়াছে । কিন্তু কন্ট্রাকৃটার এখনও তাহার বিলের 
প্রাপ্য পান নাই। অর্থাভাবে পরিষদ্. মন্দিরের আরও কয়েকটি অত্যাবস্ক কাধ্য সমাধা 
করিতে পারা যাইতেছে না। মন্দির মেরামতের জন্ত বর্তমান বর্ষের ৫০১ টাকার একটি দান 
ব্যতীত আর কোন সাহাষ্য পাওয়া যায় নাই। গৃহ-নির্মাণের সময় পরিষদের যে সফল 

 হিতাকাজ্জী বন্ধু গৃহ-নির্মাগকল্লে ঠাদ| দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহারা যদি এই সময় 

অনুগ্রহপূর্বক প্রতিশ্রতির টাক৷ প্রদান, করেন, তাহ! হইলে মন্দির মেরামতের কার্ষ্যে 

বিশেষ সহায়তা কর! হইবে। তঙ্জন্য পরিষৎ “তাহাদের নিকট পাহ্ুনয় প্রীর্ঘন! 
জানাইতেছেন। 

পরিষদের বিভিন্ন কারোর জন্য যে সকল টকা এখনও অন।দায়ী রহিয়াছে, সেই সফল 
টাঁকা যাঁছাতে আদায় হইতে পারে তজ্জন্য পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু বিখ্যাত এটা ভীযুত 

যতীন্্রনাথ বন্ধু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ দি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহা! ব্যতীত তিনি 

পরিষদের সর্কবিধ উন্লতির জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহাতে আমর! আশ! করি যে, তাহার 

চেষ্! পরিষদের নান! উদ্দেঠ সাঁধনে সহায়তা করিবে, এজন্য শ্রীযুক্ত যতীন বাবুকে পরিষৎ 
বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানা ইতেছেন। 

পরিষদের অন্যতম আয়-বায়-পরীক্ষক গ্রীযুক উপেন্ররচন্্র বন্দ্যোপাধা।য় এম্ এ, বি এল্ 
মহাশয় কার্যোপরঙ্ষে কলিকাতার বাহিরে যাওয়ায় তাহার স্থানে শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোধ 

মহাশয় আয়-ব্যয়পরীক্ষক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনাথ বাবু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়থয় যেরাী শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের আয়-বায়-পরীক্ষার কাধ্য সম্পন্ন 

করিয়/ছেন ও করিতেছেন তজ্জনী পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । 

আলোচ্য বর্ধে আয়-বায়-দমিতির ৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। আয়ব্যয-সমিতির অধি- 
. বেশনমমুহে উপস্থিত থাকিয়৷ সমিতির যে লকল সভ্য কার্য পরিচালনায় সাহা করিয়াছেন 

ভাহারা পরিষদের ধন্যবাদভাঁজন। 
[ বিশেষ দান 

১। আলোচ্য বর্ষে পীযুক্ত গৌকরণ লাহা মহাশয় ধতিহাসিক অনুসন্ধান এবং ছাপ 
গরাচ্ন গুধি সংগ্রহের জন্য পরিষদের হত্তে ৫০*২ দান করিয়াছেন। 
২।. নাম প্রসিদ্ধ কট ক্টার ঞ্রীযুক্ত যতীনচ বন্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদ, মন্দির 
স্বারের অন্য ৫২ দান করিয়াছেন এবং তিনি পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি ৬লারদাচরণ 
মি মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র স্ববায়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। 

এই জুই, দানের জন্য পরিষৎ তীহার নিকট বিশেষভাবে খণী 
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: ৩। ভ্রীযুকক জউলেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় বিঝেল্রলাল ধীয় মহাশয়ের একখানি 
রা প্রস্তত করাইয়া ধান করিয়াছেন । | 
ই সক অর্থ ৫ চিনের জন্য রি দাগের বিকট বিনে বপ। রর 

ঈদ চা ছক এ] 1” ছু সাধ তার বত ক বটিটিবারিডে ঠা 

রি এইডা বরশৈষে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত মহ্ 5, ১৯৫১২ মিলির 

বাবর সুদ ৫৯7, টাকা, জীযুকত পুলিনবিহারী দত, শ্রীযুক্ত গর্পপতি সরকারণি , যু 
গাঁটকড়ি থে'ষ এবং উত্তরপাড়! শাখা-পরিষদের সম্পানক ভ্রীযুক 'িলিওমৌঁহন! মুখোপাধ্যায় 

'মহাশিয়ের প্রদত্ত গ্রস্থাবগী বিক্রয় বাঁবদ ১৩।০ টাকা, মোট ৭২৮৯ টাকা সংগৃহীত ইইয়াছে। এই 
অর্থ ব্যয় সন্ধে কারধ্যনির্ব/হক-দমিতি যখোপধুজ ব্যবস্থা করিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, 

সহায় :বঙ্গবাসী এই ভাগুর স্কীত করিয়৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুস্থ সাহিত্যিক ও তাঁহাদের ছঃকথ 
পরিবারের সাহায্য করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! অর্জন করিবেন। 

| চা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | 

_. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুম।র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট মহাশয় আলে।চা বর্ষে মার 
'ধ্ক্ষ ছিলেন। তাঁহার পরিচালনে এ বর্ষে ব্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ 
'পরকাশিত। হইয়াছে। এই চারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলি সমন্তই' সাহিত্য-ইতিহাস- £% 

“বিজ্ঞানশাখার অনুমোদিত হইীছিল। সর্বসমেত ১৫টি প্রবন্ধ এই ব্রিংশ ভাগে রহিয়াছে | 
নি. শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির ও তাহাদের লেখকগর্ণের নাম দেওয়! গেঁল। 

' প্রাচীন-সাহিত্য--(১) উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্ীচৈতন্যসত্বন্ধীয় পুথি যু বিানবিহারী 
 মঞ্জুমদার ভাগবত-রক্র এম এ। 
| সাহিত্য--(১) সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কথা' ও ৮৯৮ ডাঃ সুশীলকুম|র 

' দে এম এ, ৰি এল্,ডি লিটু। 

দর্শন__(১) জৈন দর্শনে প্যাদ্বাদ (১ম অংশ), যত হরিমৌহন ত্টাচায কাব্যতীর্থ 

এম্ এ। 
ইতিহাস-_(১-২) অর্থ-শান্জে সমাজ-চিত্র (দ্বিতীয় ও তীয় অংশ), এবং (৬) 'অধ-পীন্রে 

ধর্ম এবং সংস্কার_ প্রীযুজ নারায়ণচন্র বন্যোপাধ্যায় এম্ এ, (৪, আপামের নান! কথা 

মহামহোপাধ্যায় যুক্ত পল্মনাথ ভট্ট চার্ধ্য বিস্তাবিনোদ এম এ।. ৫৫) পবনদূতের বিজয়গুর 
কোথায় ?- যুক্ত নিবিলনাথ রায় বি এল্, (৬) & প্রবন্ধের আলোচন।-_জীযু বিমানবিহাী 
মদুমদার ভাগবত-রদ্ধ এম্ এ, জীুক্ত অুলাচরণ বিদযভূষণ এবং হক, মন্ষধমৌহন বন এম এ 
.. ভাষাতব--(১) প্রাচীন বাঙ্গালা “আহুট' “আউট? ও সা্ধ-মংখ্যাবাচিক শব্বাবনী--এবং 
€), বাঙ্গালা ভাষার কর্ম ও তাব-বাচোর ক্রিয়া পযুক ঈনীতিকুমার চাপা 

' এম্ এডি ল্টি। 
বিজ্ঞান_( যোগেজ৷ বাবুর কতঃসি্ধর প্রমাণ: কারণ রায় চৌধুরী । 
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: নিগার 7৯ জানো বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে ছুই একটি কথা, এবং 
নীযূভ অনঙ্মমোহন সায়া. বি এ, বি ই, 

শবগা রি... বিঘা.  (ঞ্ক্তিবিজন চে টির স্বারকানাথ 
পাবা গলদ). | রা 

প্রালীনসাহিত্য ১ হিস ১, শন ১১. ইতিহাস ৬ ৬ ভাষাত ২ ২, বিঙ্গান ২ এবং 
টিসি রা 

হত লা খরপ্রককাশবিভাগ 
আলোচ্য বর্ষে নিযলিখিত গ্রস্থগুলির মুদ্রণ-কাধ্য চদিযাি- 
১। - জীভীপদ কল্পতরু (5র্ঘ ব৩)--সম্পু দক শ্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ। 
২। শ্রীসংকীর্তনামৃত--সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যবভূষণ। 
৩। ন্যায়দর্শন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)-_সম্পাদক পুত শ্রীযুক্ত ফথিভুষণ তর্কবাগীশ | 

- 81 উত্ভিদজ্ঞান (১1২ পর্ব)-_সম্প।দক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র বন্থ এম্ এ, এফ সি এস্। 
&। ভ্ীকষ্-মঙ্গল-_সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ট্রাচার্যয। 

৬। রসকদখ---সম্পাঁদক শ্রীযুজ আগুতোধ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং-জীযুক্ত তারকেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য এম্ এ 

৭। সাঁধক-রঞ্জন--সম্পাদক পণ্ডিত শ্যুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিহববল্পভ । 
৮। লেধমালানুক্রমণী--সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। 
৯। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড ) সন্কলয়িতা-_-জ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বলঙ 

ইহার মধ্যে উত্তিকু-জ্ঞান ৯ম পর্ব প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খও এবং লেখা মাল মুক্রমণী 
১ম ভাগ ১ম খণ্ড ॥ প্রকাশিত হইন্সছে | 

4 ঁতিহাসিক জগুলন্ধান 

'বঙগদেশে শ উতিহানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আজকাল সকলেই বিশেষভাবে অন্নুভব 

করিতেছেন। অনুসন্ধানের ফলে 'বাঙ্গালার ইতিহাসের বিভিন্ন দিকে দিন দিন কত আলোক 
সম্পাত. হইতেছে। এই খস্ুসন্ধান-কার্ধা খিগুল অর্থপাপেক্ষ। বঙগদেশে বিরেজজ অনুসন্ধান 
সঙষিতি' এ বিষীয়-বছু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন । “বীরভূম অগ্ুমন্ধাদি সমিতি' ও. আরও .অনেক 
অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় দেশের গ্রস্ত উপকার হইয়াছে। সং্তি. অর্থাভাবে পয়িষৎ এ 
কার্যে হন্গেপ করিতে 'পারেন'লাই। যদিও পুর্বে কতিপয় হিতৈষী সদম্য ্বব্যয়ে এবং পরিষদের 
বায়েবদের :সানাস্থাম জঙসস্থান ' করিয়াছিলেন: তথাপি সে 'লকল 'হস্দন্ধানপর্ধযাগু,নছে--] 
তাহা লফলেই স্বীকার ফরেন। : গরিহদেয় এই অভাব লক্ষ্য করিয়া বিগত বর্ষে -জ্রীডুক অধরচতা 
মুখোপাধ্যান্থ আদ্ এ, বিএল্ মহাঁলয় পরিধদের হঝ্চে এক ছাক্ধার. টাকার কোম্পানীঘ্প কাগজ 
দান করিয়াছিলেন । আলোচ্য বর্ষেও শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় এই উদ্গেন্টে ও প্রাচীন 
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পুথি উদ্ধারের জন্ত ৫**. দান করিয়াছেন। এখনও বছ অর্থের প্রায়োজন। পরিধৎ আশা 
করেন যে, দেশের হিতৈষী ব্যক্তিগণ এই মহৎ উদ্েশ্ত সাধনের অন্ত, বঙ্গের লুট গৌরব-_ 
সাহিত্যো-শিল্পে বঙ্গমাতা র পূর্ণ সম্পন্ উদ্ধারের জন্তু পরিষধকে রা নী লোহিত 
করিবেন। 

ধীতিহাঁলিক অনুসন্ধানের জন্য প্রীযুক অধর বাবুর প্রন নধর ্ ভাখৈ ব্যরিত 
হইবে তাহা এরধনও কার্ধ্যির্বাহক-সমিতি স্থির করেন নাঁই | "সৎ কদম, 

পদক ও পুরষ্কার ্ী প্র ই 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত বিষয়গুলির জন্য গ্রবন্ধ লিখিতে সাধারণূকে গলাটা 

বনুদিন ধরিয়া এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়া. আসিতেছে, খত. উপযুক্ত প্রবন্ধ 
পাওয়া যাইতেছে ন|। এই জন্য প্রবন্ধের বিষয়ের পরিবর্তন আবহাক কি না, উদ্ধিষয়ে সম্পাদক 
পদক ও পুরঙ্কারদ।তুগণের সহিত অ।লোচন! করিবেন। এই সমস্ত কারণে পদক ও পুরস্কারের 

বিজ্ঞাপন আলোচ্য বর্ধে দিতে পার যায় নাই। | 

(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী মুবর্ণপদক | বিষয়--২৪ পরগণা ও চি রাঃ জলযাঁন ও 

তৎসংক্রান্ত গ্রগলিত শব ও তাহার স্ুনি্দি্ অর্থ ও গ্রয়োগ । | 

(২) হেমচন্্র রৌপ্য-পদক | বিষয্-_বহ্কিমচতো ও হেমচন্তরে জাতীয় ভাব। 
(৩) রামগোপ|ল রৌপা-পদক | বিষয়--কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের “এবা' কাব্য 

সমালোচনা । 

(৪) অক্ষয়কুমার বড়াঁল রৌপ্য-পদক কে)__বিষ--বাগালার নীতিকাবযে বাৰি অক্ষয়- 
কুমার বড়ালের স্থান। 

(৫) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক(খ)। পা বড়ালের কাব্যে 
নারী চরিত্র । 

(৬) হুরেশচন্জ্র সমাজপতি রোৌপ্য'্প্ঘক । বিনানি গাহিত্যে দুরেশচজ্জ | 

(৭) আচাধ্য রামেজানুনার ত্রিবেদী প্বতি-পুরস্থার (১**২)। বিষদ্-সশতপখ,: গোঁপথ 
ও তাণ্য ব্রাহ্মণের আখ্য।ন ও উপাখ্যানসমুহ্থের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোলা ? 

আলোচ্য বর্ষে আরও ছুইটি পদকের প্রতিষ্রতি পায় গিয়াছে, ...-. 
: (১ কোটিল্যের অর্থশান্সের.হৃচী প্রণয়ন জন্য রূবিরাজ রা দিরিাঞা সেন মহাপয়, 

একটি স্ুবর্ণ-পদক দান করিবেন। 

(২) মাইকেল মধুহদন দত্তের শত বাধিক জক্মোথমব রা টার জন্য। সা 
জীবনী ও গ্রস্থাবনী -সবন্ধেপ্রবন্ধ-লোখককে শ্রীযুক্ত : হেমচজ সরকার অহ এ: সহাধায়, 'ছেওয়াম 
বাহাছুয় জানশরণ চক্রবর্তী পদক' নামে এক রৌপাপদক দিবেন |: ৮১ ১. 

: এই দ্ই পক দানের প্রস্তাবের জন্য ০ টি পরিধ পনি খামার 
জানাইতেছেন।. ্ | বা না 
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- কলিকাঁতী করপোরেশন 

আলোচ্য বর্ধের আবৈদনের ফলে কলিকীত! করপোরেশন পুর্বে বৎসরের ন্যায় ইং 
১৯২৩২৪ লালে জন্য পরিষদ: মন্দিরের ট্যাঁ রেহাই দিয়াছেন। 

এতত্ীত কর্পোরেশন হইতে পৃরিষদের গ্রন্থাগারে পুরব্ব বর্ষের এবারেও ৬৫০২ টাকা 

দন পারা সিবাছে। 'করপোরৈশনের করৃপক্ষের নিকট “এই জন্য ৪পরিষৎ বিশেষভাবে 
ধী ও কত . 

"বঙ্গীয় সাহিতা-স্গিলন 

“বিগত ৬২ রঃ “ধৈপাখ ৯৬৩১" তারিখে হুগলী' জেলার অন্তত রাধানগর গ্রামে 
মহীত্মা রাজা রর্মিমৌইন রাঁয় মহশিয়ের জগ্মভূমিতে বঙীক-সাহিতা-সশ্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন ' 
হয়। মাননীয় জীযুক্ত তূপেন্সনাথ বনু এম্ এ, ধি এ মহাশয় অভার্থনা-সমিতির সভাপতি এবং 
শ্রীযুক্ত যতীজ্নাথ বন্ধু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্ দি, এটপি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন 

গুপ্ত কাবাতীথ এম্ এ মহাশয় সম্পাদক হইয়াছিলেন। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের 
সভাপতি হইয়াছিলেন। মূল-দভাপতি__মহামহো পাধ্যায়ভ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্তী। রায় প্রযুক্ত 
জলধর সেন বাহাছর, জ্ীযুক্ত রমাগ্রসাদ চন্দ বি এ, ভ্ীযু খগেশ্্নাথ মিত্র এম্ এ, ও জীযুক্ত 
ডাঃ বনওয়ারিলীল চৌধুরী ডি এদ্সি, মহাশয় যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও 
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।" এই দশ্মিলনের নিশেষত্ব এই যে, এবার সাহিতিফ- 

. গণের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জনন দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। 
উপসংহার 

গংক্ষেপে পরিধদের ত্রিংশ বর্ষের কীরধ্যবিবরণ অগ্তকার বার্ধিক সভায় উপস্থিত সর | 
এই কার্ধাবিধরণ হইতে পদ্িষাদ্রর সকল বিভাগের কার্য্ের পরিচয় পাশুয়া যাইবে। 
বর্ষে পরিষদের কার্ধ্য সকল দিক্, দিয়! সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার রিপা 
অবলগ্ষন করা হুইয়ীছে । তাঁহাদেয় মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশক । 

[১] পরিষদের কার্ধ্যালয়ে গ্রথম বর্ষ হইতে আজ গধ্যস্ত থে সমস্ত নথি, খাতাপত্র 

প্রভৃতি আছে, জনেক 'লময় এ সমস্ত পুরাতন নথ বাহির করিয়া দেখিয়া কাজ করিতে হয়। 

কিন্ত সেগুলি খু'জিবার সময় পরিষদের কর্ণাচারীদের বড়ই হয়রাণ হইতে হইত। নথি সন্ধে 
ফোম কিছু 'জিজ্ঞাঁস! করিগৈও সময়মত উত্তর পাওয়া যাইত না। এইরূপ বহু অন্ুবিধা হইত 
এইরপ নানাবিধ জন্ুবিধা দুর করিবার জন্য আলোচ্য বর্ধে নথি ও খাঁতাপত্রাদির একটী বিস্তৃত 
[1008১ বা হুটী- প্রস্ত করা হইয়াছে । ৮৪০০০ 

সবিধা হইবৈ বলিয়া মনে ইয়। : 
0২ ] মালিক জধিবেপনে - পঠি প্রবন্ধ সব্বন্ধে বাচাতে সমস্য ও ভিসি নিন 

চন সুবিধা হঃ ওঞ্জানা, জালোট্য বর্ধ হইতে অর্ধিবেশনের পত্রে প্রবন্ধের নীমের সহিত তাহার 
আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষি্ পরিচয় দিবার ব্যবস্থী কর! হইয়াছে! " ". * 
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4:0২] প্রথিশানায় পাচ হাজার নী হইরাছে। দিক: সংখ্যা দা পুথি 

টিনশ-জাসীগিট আপ কপ পার রিবা নীগার খর কিন্ত 
ফিহিবয়া্ুসারে একটা সুচী (5016০ 08:819896) প্রকে তাহা হইলে গু জারুলন্ধানকারীর 
কাজের, সুবিধা হয়! এ বৎসর পরিষৎ, বাঞ্জাল৷ পুথি এইরূপ, একটা, রণ প্রস্তুত 
করিয়াছেন। এতসতিন আর একটা কার্ধ্য পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে হস্তক্ষেপ করির়াছেন।, অন্যান্য 

গুধিশালায় রক্ষিত হ্ঙ্গাপ্য পুথির নকল করাইয়া পরিষদের পুথিশালায় রাখিবার জন্ত চে হই- 
তেছে। এ বৎসর সংস্কত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে রখুনন্দনের পুরুযোত্বম-তত্বের হঙ্ছাপা, পুথির অনু- 

লিপি পরিষৎ পুধিপালায় রক্ষিত হুইয়াছে। এজন্য সংস্কত-সা হিত্য-পরিহৎ আমাগের ধন্যবাদ ভাজন। 
[৪] বাঙ্গালা দেশে এসিয়াটিক সোসাইটার জর্নাল. ব্যতীত রোন পত্রিকার বিষয়- 

সুচী (5১1০০ 1110০%). দিবার ব্যাবস্থ। নাই। বিষন্ব-হুচীয় উপকারিতা কেহই অত্বীকার 
করিবেন না । এই সুচী থাকিলে গবেষণাঁকারীর অনুসন্ধানের সবিধা হয়। অ|মাদের পরিষৎ- 
পত্রিকা ত্রিশ বখসর বাহির.হইতেছে। পূর্বে পত্রিকার এক বৎসর পূর্ণ হইলে পত্রিকার এক 
বৎসরের ৪ সংখা।র বিষয়-শুচী প্রকাশিত হইত না। মুখের বিষন্ন, এ বৎসর ১৩২৯ বঙ্গাঝের 
পত্রিকার বিষয়-হুচী প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষের পত্রিকাঁরও বিষয়-সুচী মুদ্রিত 
হইয়াছে, শীঙ্গই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে । 

[ ৫ ] দেখা যাইতেছে, ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিষখ- পত্রিকার যখেই ্রচার হইয়াছে | 
অনেক বিশিষ্ট স্থান হইতে আমরা বিনিময়ে পঞ্জিকা পাই! থাকি ও পাইবার আশা রাখি। 

ইউরোপের পত্রাদিতে পরিষত্পত্রিকার উল্লেখ দেখা যায়। পরিষদের গবেরপার সহিত 
বিদেশী মনীষীর্দের পরিচিত রাখিবার জন্য এ বখনর পরিষতপঞ্জিকায় প্রকাশিত গ্রবন্ধের 

সারমর্ম ইংরেজিতে স্বতগ্রভাবে মৃক্্রিত:হুইয়াছে। |. লা) রহ 

[৬] বাঙ্গাল ..রাক্জালার বাহিরে সাহিভিক গবেষণার নাহ়িরিকগণকে সাহাযায 

করিকার জন্য পরিয্ধ 01680 01 [701009000 - ব অন্ধুমন্ধান-সমিতিকূপে আলোচ্য বর্ষে 

প্রায় পঞ্চাশ জন সাহিত্যিক ও-সাহিত্যান্রারীকে সাহাষ্য করিয্াছেন:। পরিষঘ সাহিত্যিক- 
গণক্কে প্রবন্ধ, পুহ্তক বা! সংবাদাদির সন্ধান দিতে..সকল সময়ই গ্রস্ত | .এ বৎসর বহার! 
অন্থগ্রহ করিয়া সাহিত্যিক সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন, পরিষথ, নীরা টিন 
যথাদীধ্য চেষ্ট। করিতে জ্রটি করেন নাই। 

[৭] পরিভাষা-সফলছের কার্য্যের- সুচনা পি হল হইতেই রি 

কিনতু এতদিন কনর অভাবে এই কাধ্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। আখের বিষয। ব্যিভাল-শাগান্ 
আইফ্ধানকানী শ্রীযুফ প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ..হাশয়ের বয়: ও. চেষ্টায় .এবাঁর বৈঙঠানিক 
পরিভাষার কার্ধ্য যথেই অগ্রসর হইয়াছে ।.. গর ্ররালিন রর 
একথানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আপনাদের নিকট উপস্থিত.কর! যাইবে. 7: 7 ৩ 8 ০252385 
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পরিষদের জজনেক কর্তা রহিয়াছে এবং সেই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিধরদর কি কি 
বিষয়ে অভাব তাহা কআপনাদিগকে “রন চিত মনে করি। পরিষমের বরকে দিন 
মিন বিন্ৃতি মা করিটেছে।' এই বি ক্ষেতে পরিষদের কর্তবা ধখাধখ সম্পন্ন করিতে 
হইবে প্রধান! ছুইটী জিনিনের' আবওকগ্রথম ' উপরুকত কর্ধা, ভিতীয়_-অর্থ। বঙ্গদেশে 
বাদী ও লক্ীর ক্কপাভাজন বঙ্বাণীর, নুসন্ভানের অভাব নাই। তাহাদের নিকট আমার 
নিবেন, ভাহার- এই -ঝাইী-মন্দিরে.মমবেত হ্ইয়। তাহাদের নিজ নিজ লামর্ধ্য ও সুবিধা 
অনুগারে ব্যাধির সেবায়, তৎপর. হটন। -তীহাদের লমবেত চেষ্টায় বঙগীয়-াহিত্য-পরিষং 
পৃথিবীর বিঘৎগ়্ী্জের নিকট বরেণ্য-স্থান লাভ করুক। আর পরিষৎ যে মকন কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন) উপযুক . অর্থের অভাবে তাহার অনেকগুলি এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া উঠে 
নাই। আপনাদের নিকট আমার মনিরবন্ধ অনুরোধ, আপনারা একটু সঙ হইয়। অর্থ দংগ্র 
করিয়। পরিষদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করুন| . 

পরিশেষে একটা কথ| ন1 বরিয় ঙ্গান্ত হইতে পারিতেছি না । এই এক বংমর কাল 
সম্পার্দকরূপে পরিষদের সেঝ| করিতে গিয়। আমার অনেক ক্রি বিচুাতি ঘটিয়াছে। তজ্জনা 
আপনাদের নিকটও: আমি ক্ষ! প্রার্থী। গরিষদের কার্ধপরিচালনে পরিষদের যে সকল 
কর্ধাধ্ক্ষ ও মদদা, কার্ধযনির্বাহক-সমিতির ও বিভিন্ন শাখা-মমিতির সত্য আমাকে পরামর্শ ও 
উপদেশ দান করিয়াছেন এবং পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া 
পরিষদের সেবা. রুরিয়াছেন, ঠাহাদের মকলেরই নিকট আমি আন্তরিক কৃতজতা জাপন 
করিতেছি। তীহাদের সাহায্য ব্যতীত পরিষদের গুরুভার বহন করা আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে 

সম্ভব হইত না, ইহা! বলা নিষ্রয়োজন। 
কাধ্যবাপদেশে হত অনেক সময় তাহাদের মহিত আমার মতভেদ হইয়। থাকিবে 

আমি আশা করি, তঙজন্য তারা. আমাকে -যেন কম! করেন। তাহাদের উপদেশ, উৎসাহ, 
পরিভম ও অধাবনায় লইগা তাঁহারা আগামী বর্ষে পরিষদের কর্ণক্ষেত্রে-_মাতৃভাষার সেবাযজ্ঞে 
আঙনিয়োগ“করিয়' ধন্য ছউম এবং ভাযাজননীর. সর্বাজীন মন্পদ্ বৃদ্ধি করন--এই প্রার্থনা 

জানাই! এই কার্যাবিবরণের পরিমমাপ্তি করিলাম। উহ. 

পু " বলীফলাহিতাপিষদ, মনি ৃ  জ্ীঅমূল্যচরণ বিষ্যাতৃষণ . 
: বঙ্গাব ১৩৩১) $ঠ| আঁবগ। : - সঈম্পাক। 



 পরিশিষ 
বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ 

(ক) সাহিতা-শাখা 
যুক্ত গ্রমনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিটটার-_লভাপতি, জীমুক হীরেরনাথ দত বোদা 

রন্ধ এম্ এ ৰি এল, শ্রীযুক্ত ডাঃ নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম.এ, ডি জি, সোঁল্বী মুহদ 
'শ্হীহ়াহ, এম্ এ, বি এল্, জীযুক্ত বসম্তরঞজন রায় বিশ, উধৃত ধসঠূষা? চটোপাধ্যায 
ভাষাতবনিধি এম্ এ শীত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জীুক টাক ্যোপাধায বি ও জু 

চারুচন্্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, জীযুক্ত সতীশচনা রা এদ্ পরত জীব বিলের শা, 
যত বিশ্বের তা চা বি এ ভ্রু ডা: বেদীমাধয বড়া এই; ডিলিট, জীব অনুনচ 
ওধ এম্ এ বি এল্, প্রীয়ুক রাখালরাজ রায় এম্ এ, স্রীধু মনীক্মমোহন বনু এন্ এ, জয় 
রমেশচজ বহু এম্ এ, ্রীযুক নগেক্সনাথ সোম কবিভূষণ, জীযৃক্ত গগ্পতি সরকার বিভার, 

বায় শ্রীযুক্ত জনধর সেন বাহাদুর এবং পরিষদের সভাপতি ও স্পা | ভীযু্ কিরণ দত-. 
আহ্বানফারী | 

(খ) দর্শন-শাখা . 

| ক হীরেজানাথ কোক এম এ) ৰি এল_লভাপতি, জী রার হতীনাৎ 
চৌধুরী শ্রীকঃ এম্ এ, বি এল, গ্রীযৃক্ত জানরঞ্জন বন্যোপাধা।য় এম্ এ, বি এল্, জীযূ্ত খগেন 
নাথ মিত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শযুক গঞ্ডিত হূর্গাচরণ সাংখা-বেদাস্ততীধ, জীদুক ডা; 
বেশীমাধব বড়! এম্ এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত সতীশচজ চট্টোপাধ্যায় ,এম্ এ, জীমু্ত হরিমোহন 

: ভ্্রাচার্য এম এ, শ্রীযুক্ত যোগেনজনাথ মিত্র এম্ এ বি এল রেবতীরফণ বে বাদী 
ভীতু পঙ্ডিত রসিকমোহন -বিস্তাভূষণ, ভ্রীধূ্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র. এম.এ, পঞ্চ, ডি 
"রী পর্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং. নীরা লানিকাগ রাও নাগ 

তষ্টাচার্যয--আহ্বানকারী। 
(গ) পাপা 

শীত রমপ্রসাদ চবি এ-_লভাপতি, জীবক্ত বছনাথ বরকার এম্ এ, শুক 

কুমার মৈত্রেয লি আই ই, বি এল, প্রীত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় .এম্ এ, জীব, নিখিলনাথ 

রায় বি এল, ভ্রীমুক রবীন্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, জীযু্ধ ডাঃ কুদার নরেজানাথ লাহা এম্ এ 

বি এল্, পিএচ. ডি) শ্রীযুক্ত চার্চ বহু পুরা ত্ডূষণ, ভীযুক্ত হারাপচজ ঢাকলাদায এদ্ এ 

এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । প্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই-আহ্ানকারী। 
(ধ) বিজঞান-শাধা ৯ 

পীযুক্ত ডাঃ বনগ্যারিলাল চৌধুরী ডি এসসি-_ সভাপতি, জীযুক গিরিপচতা বন! এম্ এ 
এফ. সি এস, মহামেহাপাধ্যায় কবিরাজ 'জীযুকত গণনাথ দেন এম এ, জীযুড় ডাঃ এফেজানা 
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দাস ঘোষ এম্ এস্সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় 
এম্ এ, শ্রীযুক্ত নত্যেন্রনাথ ঘোষ এম্ এ, শ্রীধুক্ত যতীজরনাথ শেঠ এম্ এস্সি, শ্রীযুক্ত হদয়কৃষণ 

দে এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রশাস্তচন্্র মহলানবিশ এম্ এ, শ্রীযুক্ত দ্বারকাঁনাথ মুখোপ।ধ্যায় এম্ এসসি, 
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাছুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্'৪, এম্ বি, এফ, সি এস, 

শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তে।বকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ.জি এস, 

জীযুক্ত চারচন্জ্র ভট্রাচার্ধ্য এম্ এ, জীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ধি ই, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ 
এম্ এ, বি এল, শীযুক্ত নরেক্জ্রকুমার মন্ভুমদ্রার এম এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। 

ভীযুক্ত গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্.4, এফ সি এদ্ ( লগ্ন )--আহ্বানকারী । 
[ও] ফলিত-জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-মমিতি 

জীযুক্ত পঞ্চানন বন্য্যোপাধ্য।য় বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্সি, 

জীযুক্ত খগেন্জ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটনি, শ্রীযুক্ত উপেন্তচন্ত্র ঘোষ এম্ এ শ্রীযুক্ত অসুল্যচরণ 

বিষ্যাভূষণ, জীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্তারত্ন 

( আহ্বানকারী )। 
[চ| চিকিৎসা প্রশাখা!-সমিতি 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বঙ্গ বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত ড।ঃ 

একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এসসি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্ট পাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত 

কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুম/র মুখোপাধ্যায় বিগ্কাভূষণ এম্ বি 
( আহবানকারী )। 

[ছ] পুস্তকালয়-সমিতি 

জীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, ভীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্ 
(লগ্ন ), শ্রীযুক্ত রমেশচন্র বঙ্গ এম্ এ শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেস্বর 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভীযুক্ত মনে মোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত একেন্র- 
নাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম্ এস্সি, শীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্, শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বঙ্গ 

বি এ, জীযুক্ত ডঃ সুধীরকুমার বন্থ এম বি, পরিষদের সভাপতি ও সম্প।দক, শ্রীযুক্ত অনঙ্গ- 

মোহন লাহা! বি এ, বি ই (গ্রস্থাধ্যক্ষ), পরে শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ দত্ত--আহ্বানকারী গ্রেহাধ্যক্ষ)। 
[জ] চিত্রশালা*সমিতি 

যুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, প্রীযুক্ত অর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটনি, 

ভীযুক্ত রবীন্তরনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, ্রীষুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এমপি, (এডিন), শ্রীযুক্ত 
কুমার ডাঃ নরেন্জনাথ লাহা!৷ এম্ এ, বি এল, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ 
অবনীন্তরনাথ ঠাকুর সি আই ই, ডি লি, শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র চাকলাদার এম্ এ, জীযুক্ত হেমচজ 
দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস, শ্ীযুকক ডাঃ নুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত 
অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক । শ্রীযুক্ত মনোমোহন 

গলোপাধ্যায় বি ই (চিত্রশালাধ্যক্ষ )--আহ্বানকারী। 
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[ঝ] ছাপাধানা-সমিতি 

শ্রীযুক্ত বাঁণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত মনমোহন বন্ধু এম্ এ, শ্ীযুক্ত প্রবোধকুম|র 
দস বি এল, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাঁয় কুঞ্জলাল সিংহ সরদ্থ তী, শ্রীযুক্ত হেম- 
চন্্র ঘেয, শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বৈদ্যমহোপ|ধ্যা 

কবির|জ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রলন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ন্ত্র ঘোষ, 

এবং পরিষদ্দের সভাপতি ও সম্পাদক । শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দর্ত--+সহকারী সম্পাদক । 

[ঞ) আয়-বায়-সমিতি 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শরীক এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অনস্তচরণ ভট্ট চার্য।, শ্রীযুক্ত 

জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতাচরণ লাহ! এম্ এ, বি এল্, এফ জেড এম, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 

পঙ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বিনে।দবিহারী বন বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বৈদামহোপাধ্যায় শীযুক্ত 

গিরিজ প্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্্রন।থ ঘে।ব!ল এম্ এ, শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রণাথ চট্টোপাধা।য় বি এ, 

এটনি, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রন/থ ঘে|ষ এখং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ 
দন্ত (সক।রী সম্পাদক )--আহ্বানক|রী | 

[টা কবি সতোশ্জরনাথ দত্ত শ্বতি-স মতি 

পরিষদের সভ।পতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপ|ধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত, 
শক্ত মনোমেহন গঞ্গোপ!ধ্ায়, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাছুর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, মৌলবা 
ক|জি নজরুল ইস্লাম, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার 

বন্ধ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্কুম|র রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, শ্রীযুক্ত 

শিশিরকুমার ভাছিড়ী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুম/র রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমু্যচরণ 

বিদ্যাভূষণ। 
|ঠ] নিয়মাবলী পরিবর্তন শ।খা-সমিতি রি 

শ্ীযুক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, ৰি এল্, শ্রীযুক্ত রা'র যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, 
বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমুলযচরণ 

বিদ্য। ভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাঁল সিংহ সরন্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত 

এম্ এ শ্রীযুক্ত মন্সথমে|হুন বন্থ এম এ-মাহ্ব।নক|রী | 
[ড] নন্মিলন-পরিচালন-সমিতি-+১৪শ বর্ম 

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত 
যাদবেশ্বর তর্কর্ব, শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, ্ ীযুক 
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ, জীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্সি (এডিন), 
শীযুক্ত জগদানন্দ রায় বি এ, ডাক্তার আবছুল :গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মদ্তুমদার, 
মৌলভী মোজাম্মেল হক কাব্যক এবং পরিষদের কা ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ। 
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[ঢ] আচার্ধ্য রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী শ্বৃতি সমিতির কাঁধ্যকরী মমিতি 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত. হরপ্রদাদ শাস্ত্রী এম্ এ সি আই ই, (সভাপতি), রায় শ্রীযুক্ত 
চুণীলাল বন বাহাছুর রপায়নাচাধ্য সি আই ই, আই এদ্ ও, এম্ বি, এফ সি এম, শ্রীযুক্ত রায় 
যতীন্্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল, 
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএ ডি, শ্রীযুক্ত 

গিরিশচন্দ্র বন্ু এম্ এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দন্ত বি এল্, এটনি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ 

ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ ভি এস্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রন।থ চট্টোপাধ্যায় 

ৰি এ, এটনি, ডাঃ আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-_সহকারী সম্পাদক | 
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ঘবাত্রিংশ ভাগ ] [ প্রথম সংখ্যা 

৬ ন্দমাথ লাহা 

সূচী 
(প্রবন্ধের মতামতের জন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন) 

১। পূর্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 
হরিবংশ পু ৯ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম এ ৮০, ১ 

২। অর্থশান্ত্ে সমাজতত্ব (৫ম) '** অধাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ)ন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায় 

এম এ "৮ ৪৪ 
৩। পুরুলিয়ার পাখী (দ্বিতীয়াংশ) .*. শ্রীযুক্ত সঙ্যচরণ লাহা এম এ, 

বি এল, এফ জেড এস '*.. ৫৩ 
৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ -৪৪ 

তৃতীয় খণ্ড--ছ্বিতীয় সংখ) 

বিশেষ দষব্য-_ সদন্তগণের ঠিকান! পরিবর্তন ঘটিলে, তাহারা অনুগ্রহ- 

পূর্বক যথাসময়ে কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন। 

মুল পত্জিকা ওরিেপ্টাল প্রেমে, টাইটেগ ও বিজ্ঞাপন কোহিনূর প্রেলে, প্রাচীন রা 
বিবরণ বেঙ্গল প্রিপ্টার্ন বারা, মলাট মেসার্স ইউ রায় এপ সন্স কর্তৃক মুগ্রিত। - 



বৈষ্ুব-সাহিত্যের 'অধূল্য সম্পদ্ 

অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত 

ইহাতে বিদ্া।পতি, চণ্ডীনাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি, জ্ঞাত ও অজ্ঞ/ত বহছুসংখাক 
পদ কর্তার ৬২৩টি উৎকৃষ্ট অপ্রঞ্চীশিত পদ, দুরূহ স্থলের পাদটীকাদহ্ 'লৃম্লিবেশিত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে আটাইশ জন পদ্ঃকরর্তার নাম ও পদাবলী বাজালা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। 

পরিষং-পত্রিকার আকারের ৬%পৃষ্টা ব্যাপী স্থবুছৎ ভূমিকায় পদক্র্ভূগণ, পদাঁবলীর ভাষা, ছন্দ, 
অলঙ্কার, রদ, কবিত্ব ও বিশেষস্থ-দন্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে।  বিষগ্ন-হথচী, পদ-থচী, রস- 
হী ও অর্থপ্রয়াগ-সন্বলিত নুবৃহৎ শব-হগীক্টেিপঠু ডরল-কলামৈ “৬০ পৃষ্া পুর্ণ হইয়াছে। 
স্থানাভাব হেতু এ স্থলে মাত্র চারিটি অতিমজেখদংশ নিয়ে উতত হইল। 

বিশ্ব-বরেণ্য কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_ 
“বৈষব-সাহিত্য-গ্রকাশ-কার্য্ে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-দাহিত্যের গ্রভৃত 

উপকার করিয়াছে । এ সম্বদ্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্যরসিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন ।” 

স্থপ্রসিদ্ধ “অম্বত-বাজার পত্রিকা” লিখিয়াছেন,_ 
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স্থপ্রসিদ্ধ “হতবাদী” লিখিয়াছেন,-- 
“এই পুস্তকে যে সকল পদরত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার আলোকে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাগারের 

উজ্জ্বলতা! যে বুদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা এই সংগ্রহে কেবল যে বনু 
অপ্রকাশিত পদ দেখিলাম, তাহা নহে, অনেক অবিদিত ম্বুকবির রচনা-চাতুর্ধ্য দেখিয়াও মুগ্ধ 
হইয়াছি।”, 

স্থপ্রসিদ্ধ ' প্রবাসী” লিখিয়াছেন,__- 
“সতীশ বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়া! ও সম্পাদন করিয়া বিখ্যাত। তিনি বছ 

জ্ঞ/ত পদকর্তার অপ্রকাশিত পদ ও বনু লক্ঞাতপুর্ব্ব পদবর্তার পদাবলী বহু বৎসরের চেষ্টায় সংগ্রহ 
করিয়া এই পদ-রত্বাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই সকল অপরিচিত পদকর্তাদের 
পদ বাস্তবিকই রত্বাবলী, অসাধারণ কবিত্ব-প্রঙায় সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের গ্রক্কৃত 
কবিত্বরস-উৎস এই সব ৫ৈষ্ৰ পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-ঝাঁসক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে” 

প্রাপ্তিস্থান__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দের পুস্তকালয় ও সংস্কৃত প্রেস 
ডিপজিটারী, কর্ণওয়ালিস্ স্্রীট, কালকাতা। | মূল্য ২২ ছুই টাকা । 
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পূর্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের 'হরি-বংশ'* 
চারি পাঁচ বৎসর হইল, পাবনার সরকারী উকিল বদ্ধবর রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী 

বাহাদুরের পৌন্জন্তে কবি ভবানন্দের রচিত “হরি-বংশ নামক বৃহৎ পুথিথাঁনা আমাদের 

হস্তগত হয়। আমর! ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের াক1 ব্রিভিউ ও সম্মিলন 

পত্রিকায় এ পুথিখানার একট! বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি; কিন্তু উহার 

অল্প কিছু দিন পর হইতেই এঁ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়৷ যাওয়ায় এ পুথির বিবরণ বেশীর 

ভাগই অপ্রকাশিত রহিয়াছে । আজ বঙ্গীর-সাহিত্য-সম্মিগলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে আপনার! 

পূর্ব-বঙ্গে সাগত হইয়াছেন। পূর্বব-বঙ্গে আধুনিক সময়ে ছুই একজন শ্রেষ্ঠ কবির উত্তব 

হইয়া থাকিলেও, প্রাচীন কালে তেমন কোনও শ্রেষ্ঠ কবির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া! জান। 

যায় নাই। ভবানন্দের “হরি-বংশ; পুথিখান! পাইয়া, উচার আলোচনা! করিয়।! আমাদিগের 

ধারণ! জন্মিয়াছে যে, পুর্ব-বঙ্গের এই অজ্ঞ/ত-প্রায়্ প্রাচীন কবি, পশ্চিম-বঙ্গের স্ুপ্রসিদ্ধ 

প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম বাঁ ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও, কৃবি-প্রাতিভা ও রচনা-টনপুণো 
কবি ভবানন্দের স্থান পুর্বব-বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে খুব উচ্চে, এমন কি, সর্ব্-উচ্চে 
নির্দেশ করিলেও বোধ হয় অঙঙ্গত হইবে না) তাই আজ আপনাদিগের সমক্ষে দেড় শত 
বৎসরের কিঞ্চিৎ অপ্রিক প্রাচীন 'হরি-বংশ” পুধিখ।নি উপস্থিত করিয়া, উহার সঙ্থন্থে 

একটা সংক্ষিগ্ত আলোচনা করার প্রলোভন নংবরণ করিতে পারি নাই। 

প্রথমেই বক্তব্য যে, কাব্যথানার নাম “হরি-বংশ' হইলেও এবং কবি তাহার কাব্যের 

বর্ণনীষ্ন বিষয় 'নারদীয় পুরাণ” হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথ! প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে 

পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিলেও এই পুথিথান! অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত “হবি-বংশ' কিংবা 
নারদীয় পুরাণের অনুবাদ বা অন্গসরণ নহে ; হরি-বংশ বা নারদীয় পুরাণে গ্রীরাধার কোনও 

উল্লেখ বা তাহার সহিত শ্রক্কষ্ণের প্রেমলীলার কোন প্রসঙ্গই নাই। ভাগবতের বর্ণিত 
ব্রজ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা একজন গোপিকার উল্লেখ থাঁকিলেও। ভাঁগবতের ব্র-লীলার 
সহিত ভবানদ্দের বর্ণিত লীলার বিশেষ কোনই সাদৃশ্ত নাই। চণ্ভীদাসের ওকৃষ্ণকীর্ন 
যেন্পপ ,নিরদ্ুশ কবি-কল্পনা-প্রহ্ুত নুতন কাব্য, ভবানন্দের 'হরি-বংশ'ও সেরূপই বটে। 

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলমের ষোড়শ অধিবেশনে ( মুলিগঞ্জে ) সাহিতা-শাখায় পঠিত । 
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অথচ আশ্চর্যোর বিষয় এই ষে, ্ীকুষ্ণকীর্ভানের সহিতও বর্ণনীয় বিষয়ে “হরি-বংশের” বিশেষ 

কোনই সাদৃশ্ত দেখা যায় না। শান্্-নিয়্জিষ ০প্রাজীন : বঙ্গ-সমাজে উক্ত বিয়ের এই 
হঃদাহস-পুর্ণ পুরাণ-বিরোধিত তাহাদের অদাধারপ কবি-কল্পনার পরিচায়ক হইলেও, ছুই জনের 

পক্ষেই এই উচ্ছ ঙ্থলতার পরিণাম ভাল হয় নাই। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীরুষ্ণকার্তবন 

বা হরি-বংশ- কোনও কাবাই সমাদর লাভ করে নাই; সে জন্ত ছুইথান! কাব্যই একর কম 

বিলুপ্ত-প্রচার হইয়৷ পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি; বাঙ্গালার টবষ্ঠব- 

সমাজ তাহার কাব্য উপেক্ষা করিলেও তাঁহার নামটা উপেক্ষা করিতে পাবেন নাই; তাই 

তাহার। বৈষ্ব-শান্ত্-সঙ্গত রস-ভাব-শুদ্। পদাবলী রচনা .করিয়া, চণ্ীদাসের নামে সেগুলিকে 

চালাইয়। কবির ও নিখেদের মুখ-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ভবানন্দের হরিবংশ কাব্যখানার 

সে সৌভাগ্য ঘটে নাই; তাই ভবানন্দের নাম আর তাহার কাব্যখান! প্রায় সম্পুণ অজ্ঞাতই 

বুহিয়া গিরাছে। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের যত্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তবাঁবুর সম্পাদকতায় 

শ্রীকঞ্ণকীর্তন কাব্যথানি কয়েক বৎসর হুইল, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইক্সাছে ; পুর্বব-বঙ্গের শ্রেষ্ঠ 
কবি ভবানন্দের বিলুপ্ত-প্রায় এই কাব্যখানিও প্রচারিত হইবে নাকি ? আমরা এ সম্বন্ধে 

প্রাচীন-সাহিত্যের প্রকাশক দিগের স্থদৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। 
'হরি-বংশ* কাব্যের বণিত বিষয্ের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার পুর্বে এ কাব্যথানার সঙ্বন্ধে 

সাধারণভাবে ছুই চারিটী কথ! বলিব। “হরি-বংশ” বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত 
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মত কেবল স্থর-তাল-সংযুক্ত গীত বা পদের দ্বারা পুর্ণ কিংবা উহা উক্ত 

পরিষদের প্রকাশিত শ্রীরুঞ্ণবিলাসের মত পদবর্জিত নহে । উহাতে 'পদ-বন্ধ” বা পয়ার 

ও “গান-ছন্দ” »! সুর-সংযুক্ত গান অর্থাৎ পদ, উভয়ই পাওয়! যায়। আমাদিগের সংগৃহীত 

হরি-বংশের প্রাচীনতর ও বৃহত্তর পুধিখানিতে পয়ারের গ্লরোকসংখ্যা ৪৪০৯ ও পদের 

সংখ্যা ১২৮। পদগুলিতে প্রায় সর্বত্রই বৈষ্ব পদ্াবলী-ম্ছলভ ভাবোচ্ছাস লক্ষিত হয়) 
কিন্ত হরি-বংশের মুল বিষয়টী মহাকাব্যেরই লক্ষণাক্রান্ত । মহাকাব্য মিলনাস্ত বা বিয়োগাস্ত, 

ছুই প্রকারই হইতে পারে; কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিয়োগাস্ত কাব্য-রচন! সাধারণতঃ 

নিষিদ্ধ হইয়াছে । এ জন্ত ভারতের প্রাচীন কাব্যগুলিতে প্রায় সর্বত্রই মিলনাস্ত সমাণ্ডি 
দেখিতে পাওয়! যায়। শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিলাস-পুর্ণ ব্রর্-লীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণের 

কংস-বধের জন্য মথুরা-গমন দ্বারা যে "মাথুর, বা৷ বিরছ-লীলার আরম, তাহা নিতান্তই 
শোকাবহ বলিয়! “রাধামাধবোদয়”-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী, 'পদামূ ত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলরিতা 

রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কোনও কোনও বৈষ্ণব কবি তাহাদিগের গ্রন্থে মাথুর বা বিরহুলীলা 

মোটেই প্রদর্শন করেন নাই। কীর্ঁন-গায়কেরা শুধু শ্রোতাদিগের মনস্তষ্টির জন্তই মাঁথুরের 
পদাবলীর শেষে দুই একটি ভাব-সশ্মিগন বা স্বপ্র-সম্মিলনের পদ গাহিয়। পাল। শেষ করিয়! 

থাকেন। এই ভাবে পুর্বরাগ, মান গ্রভৃতি সকল পালার শেষেই মিলনের পদ গাছিবার 

নীতি আছে। এই পাপাগুপি গীতি-কাব্োর লক্গণাক্রাস্ত বলিয়া, উহাদিগের সমটি দ্বারা ষে 
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সপপূর্ণ ব্রজলীলা সংগ্রথিত হইয়াছে, উহাতেও গীতি-কীব্য ব্যতীত মহাকাব্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না) 
কিন্তু ভবানন্দ সেই ব্রঙ্গলীলা অবলম্বনে যে কাব্য রচনা! করিয়াছেন, তাহার মুল বিষয়টা 
সম্পূর্ণ উচ্চাঙ্গের মহাকাব্যের উপযুক্ত । হরিবংশের মূল বিষ্--ভূভার হরণের জন্য শ্রাকৃষ- 
রূপে অবতীর্ণ নারায়ণের সহিত ব্রজলীলার অবসানে, ত্বাহারই পূর্বপ্রতিশ্রতি অনুসারে 

বিরহখোকাতুহ। তিলোত্বমা-নায়ী শীরাধার শ্রীরষ্জ-দেহে বিলয়-প্রাণ্ডি। কৃষ্ণের সহিত 
শ্রীরাধার এই অচ্ছেগ্ক মিলন কবি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে উচ্চ অঙ্গের বিয়োগাস্ত 

কাঁবোর ওদারধ্য ও গান্তীর্যা। সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে । আমর! কোনও সংস্কত পুরাণ গ্রন্থেই 

এইন্ধপ কথা-বস্ত (১1০0) দেখিতে পাই নাই ; বোধ হয়, ইহ ভবানন্দেরই কবি-কল্পনাপ্রস্থও ; 

বহু-শ্রুত পৌরাণিক প্রাচীন আখ্যায়িকাটাকে এইরূপ নবীন আকার প্রদান দ্বারা শ্রীরাধা 
ও শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রেমের উপযুক্ত মর্ধ্যাদ! রক্ষা! করিয়া, ভবানন্দ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির 

পরিচয় দিয়াছেন। হরিবংশ কাব্যের বণিত সকল বিষয়ের আলোচন| করা এখানে 

সম্ভবপর হইবে না; তাই শুধু প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসম্ভব কবির ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব; ভরসা করি, উহ। দ্বার। ভবানন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় 

9 তীহার কবিত্ব, উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

পরীক্ষিৎ-কুলজাত জন্মেজয় নৃপতি গীতা, ভাগবত গ্রভৃতি শাস্তগ্রন্থ শ্রবণ করিয়া, মামুনি 

ব্াদদেবের নিকট লিজ্ঞাসা। করিলেন” 

“চারি বেদ বিখ্যাত করিল মহামুনি। 

বিস্তারিয়! হরিবংশ কহ চাহি শুনি ॥ 

'ই বড় বিন্ময় মুনি জিজ্ঞাসিব তোম। 
»  কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন কেনে হৈল তিলোত্তম। ॥৮ 

ব্যাসদেব রাগ্গার সেই প্রশ্নের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 

“গুন শুন জন্মেজয় চন্দ্রবংশ-মুনি। 

স্মরণ করিছ ভাল পর্বের কাহিনী ॥ 
ধু ঞ ০ 

এক চিত্তে শুচি হৈয়! শুন নরেশ্বর । 

হরির যথেক গুণ কাব্য-মনোহর ॥, 

এইরূপে হরিবংশ কাব্যের সুত্রপাত হইল। আমর! দেখিতে পাই, প্রথমেই ব্রদ্ধ! প্রভৃতি 

দেবতার! হরির নিকট যাইয়া, তাহাকে দানব, অন্থুর ও ছঈদিগের নাশের জন্ত ব্তবস্তরতি 
করায়, তিনি বস্ুদেবের ওউরসে, দৈবকীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 

লক্ষ্মী ও সরম্বতীকে ভিজ্ঞ।স| করেন)__ 

“দেবের স্ত্বতিয়ে আমি জঙ্গি পৃথিবীত। 
কোন্ রূপে যাইব তুমি আমার সহিত | 
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তাহার! উত্তর করিলেন, 

“টবকু্ ছাড়িয়া প্রত যাইবা পৃথিবীত্। 
নি রূপে আমি ছুই যাইব সহিত ॥* 

শ্রীহরি কিঞিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, ্ 
“গর্ভ-বাস হইলে হইব অবতার। 

বিনে গর্ভ-বাসে জন্ম নহিবেক তোমার ॥% 

লক্ষ্মী এই কথ! শুনিয়৷ নিতীস্ত ভীত হইলেন; তিনি পূর্ব পূর্ব যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
শ্রীহরির সঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়া যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণন 

করিয়া, পুনরায় সেইরূপ নর-দেহ ধারণের ক্লেশ এড়াইবার জন্ত অনেক কান্দাকাটি 
করিলেন; কিন্তু শ্রীহরি লক্ষমীকে ছাড়িয়া! থাকিবেন কি প্রকারে ? তাই, তিনি নান! পৌরাণিক 

আথাায়িক। শুনাইয় জক্দীর মত জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন; অবশেষে বলিলেন, 

“থেদ পরিহর প্রিয়! চিত্ত কর স্থির | 

লীন করি লৈমু তোম! আপন শরীর ॥ 

তিলোতমা-রূপে মগ্ন হইবা আমাত। 

রাধা হেন নাম ঠৈব জগত-বিখ্যাত ॥ 

পঞ্চদশ কল! জন্মিব গোপ-ঘরে। 

ভৃগুর উরসে ( আর ) বিমলা-উদরে ॥ 

এক কলা জন্ম হৈব বিদর্ভনগরে । 
কাম-দেব জন্ম হৈব তোমার উদরে ৮ 

রঙ্ীর কৌতৃছল জন্মিল; তিনি সবিস্তারে মদনের জন্ম-কথা গুনিতে ইচ্ছ। করিয়া প্রশ্ন 
করিলেন,-- ত 

“কি কার্ধ্য হইল মৃত্যু জম্ম হল কেনে। 
সে সকল কথ প্রভু কহুত আপনে ॥” 

্রীহরি, লক্ষ্মীর নিকট তারকা সুরের বধের জন্ত কুমারের জন্ম প্রসঙ্গে মহাদেব কর্তৃক মদনের 
তন্মীকরণ, মদনের মৃত্যুতে রতির বিলাপ, রতির প্রতি মহাদেবের 'মন্ুগ্রহ-পূর্ব্বক বর-দান 
এবং শ্রীকষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণের ওরসে বিদর্ভ-রাজনন্দিনী রুক্সিণীর গর্ভে কামদেব জন্মগ্রহণ 

করিবেন বলিয়া রতিকে আশ্বীস-প্রদান সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। লক্ষী গ্রীত হইয়া তাহার 
আপত্তি ত্যাগ করিলেন। অতঃপর কবি ভবানন্দ অতি সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বালা- 

লীলা! বর্ণনা করিয়া, তাহার স্থবিস্বৃত প্রেম-লীলার অবতারণ! করিয়াছেন ; আমর কবির 

ভাষায়ই উহার পরিচয় দিব। 
“তবে প্রভু নারায়ণ শরীর ছাড়িয়া । 

টদবকী-উদরে জন্ম লভিলেক গিয়া ॥ 
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গোকুলে (লইয়?) বস্থদেবে থুইল তানে। 
মহ! মহা অন্ুর মারিল বুন্দাবনে ॥ 

তার পাছে লক্ষ্মী হল পঞ্চদশ কলা । 

বুকভান্ছর ঘরে জন্ম হইল কমলা ॥ 

এক কলা জনমিল স্থগন্ধা-উদরে ৷ 

ৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া! লক্ষ্মী হুল অবতারে ॥& 
আনন্দে আছয়ে হবি নন্দ ঘোষাল । 

সর্বলোকে বোলে তাঁনে বশোদা-তনয় ॥ 

করিয়! বিবিধ কার্ধ) দেবের ছুক্ষর । 

হরিষে গোকুলে বসে দেব গদাধর ॥ 

বৃখভান্-ন্থতা বাধ! লক্ষ্মী-অবতার । 

শৈশব-কাঁলে তাহান যৌবন-বিস্তার ॥ 
(অনুদিন ভক্তি) করি পুজে নারায়ণ । 

হরির চরণ বিনে আর নাহি মন। 

যৌবন দেখিয়া বাপে চিন্তিল উপায় । 
ব্রজে আইহুন আনি (বিভ। দিতে চায় )॥ 

যশোদ্দার ভ্রাত! সে পরম রূপবান । 

নন্দের গৌরবে তারে কন্ঠ দিল দান ॥ 
রাধার ভক্তিয়ে আর সত্যের কারণ । 

», করিল! কপট তাতে দেব নারায়ণ ॥ 

রাধার বিবাহ্ু গোপে কল বেহি দিন। 
(সেই দিন হতে তৈল) পুরুষত্ব-হীন ॥ 

নপুংসক হৈল যদ ব্রজে আইহন। 

রাধিকার সত্য রক্ষা পাইল সে কারণ ॥ 
জল আনিবারে বাধা করিল গমন । 

দেখিল যমুনা)-তীরে শ্ীমধুস্দন ॥ 

বসিয়াছে কান্ু-আদি বালক সকল। 

হেন কালে রাধিকা ভরিতে যায় জল ॥ 

সকল বালক 'এড়ি গেল বাধার কাছে। 

মধুর কোমল বাক্যে সুন্দরীতে পুছে ॥ 
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গুন সুব্দনি (তুমি মোর নিবেদন)। 

জিজ্ঞাদিলে উত্তর ন! দেও কি কারণ । 

কাছাঁর কুমারী তুমি কাহার বনিতা। 

কোন দেশে ঠবস তুমি কেনে আইলা এথা ॥ 

্ রী ঈ 

তোর মত রূপবতী নাহি ক্ষিতি-তলে। 
বিধাতা মিলাইল মোরে পুর্বজন্ম-ফলে ॥ 

(দেখিয়া! তোমার মুখ) কমল-মনোহর। 

আকাশে থাকিয়৷ তপ কৈল শশধর ॥ 

পুনঃ পুনঃ জন্মে চন্দ্র সমান হইতে । 
না পারিয়। সাগরেত গেল ছঃখ-চিতে ॥ 

কমল (বদনে শোভে কিব) মহ হাস। 

সরোবর-মধ্যে ষেন কমল প্রকাশ ॥ 

দিন-মণি মিত্র তাত না হৈল সমান । 

নিশিতে থাকিতে ৫হল পায়া। অপমান ॥ 

বান্ধুলি কুসুম রঙ্গ ওঠ অধর । 

অরুণ গঞ্জিয়। বিদ্বু গেল ছ্বস্তর ॥ 

(কিবা শোভে) ঝলমল শ্রবণ-কুণগলে। 

চন্দ্-রশ্মি জিনি দীপ্তি করে গণ্ড-স্থলে ॥ 
সা ক ১ 

(নয়নের শোভ। হেরি) মনোহর রঙ্গে। 

প্রবেশিল বনমাঝে লজ্জায় কুরঙগে ॥ 

ভুরুর ভঙ্গিম। তোর যেন কাল-সাপ। 

কটাক্ষ-সন্ধানে জিনে কন্দর্পের চাপ ॥ 

্ ৫ 

চিকুর চামর জিনি নাহি তাঁর তুল। 

দোসর গঁথনি তাতে মালতীর ফুল ॥ 

কনক-ডালিম্ব যেন গীন পয়োধর । 

অমৃতের ধার যেন বহে নিরম্তর ॥ 
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হেন মনে (করে? তাতে) প্রাণ দেও্ড ডালি। 

কে দিছে তোমারে হেন বিচিত্র কাচলি॥ 

করিছে বিচিত্র চিত্র তাহে নাহি কোপ। 

কেবা লিখিয়াছে মোর নিজ দশ-রূপ ॥ 

(সিন্ধু) গ্রবেশিয়। বেদ করিলু উদ্ধার। 

সেই রূপ কাচলিতে দেখিয়ে তোমার ॥* 

ইত্যাদি গ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাঁচলির বিচিত্র-্ব্র-গ্রথিত দশাবতার-চিত্জরের বর্ণন 

করিয়া, নিগের মনের গুঢ় লাঁলসাটা প্রকাশ করিতেও কুস্তিত হইলেন না| এবং কৌশলে 
সমবেদনা প্রকাশ দ্বারা শ্রাীরাধার অনুরাগ উদ্দীপন করার জন্ত বলিলেন,__ 

“মুটিয়ে ধরিতে পারি ক্ষীণ কটি তোর। 

কেমতে কলস লৈছ ভয় লাগে মোর ॥ 

রা ঈ নে 

মতি"হীন সেই জন অবোধ কেবল। 

হেন যুবতীরে দিছে ভরি নিতে জল ॥* 

কিন্তু 

“্যতেক মধুর বোলে নন্দের কৌয়র। 

শুনিয়! সুন্দরী রাধা ন৷ দিল উত্তর ॥ 

কাখে কু্ত (আখি ঠারে) জানাইয়া সখী। 

বসনে বদন ঢাকি হাসে চন্ত্র-মুখী ॥ 

কটাঁক্ষে লাবণ্য ভাসে ফিরি ফিরি চাহে। 

বুঝিয়! তাহান মন কানু পাছে ধায়ে ॥ 

বাধা আগে আগেবায় কানু যায় পাছে। 

লম্ দিয়! ধরে কৃষ্ণ রাধিকার কেশে ॥ 

“ড় “এড” করি রাধা মাগে পরিহার । 

কোন্ বিপরীত কর নন্দের কৌয়ার ॥” 

অতঃপর হরিবংশে নানা বিচিত্র 'পদ-বন্ধ' ও 'গান-ছন্দ” ব্যাপিয় জীরাধা ও শ্কষ্ের যে 

সকল উক্তি-প্রত্যুঞ্তি ও ৯পলতা! চলিগনাছে, তাঁহার পরিচয় দেওয়ার স্থান আমাদিগের নাই। 
কবি ভবানন্দের সংক্ষেপ করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, বিষয় পল্পবিত করার শক্তিও সেইরূপ; 

তথাপি নিতান্ত প্রশংসার বিষয় এই যে, তাহার রচনা-কৌশলে স্থবিস্ৃত বর্ণনায়ও পাঠকের 

বিরক্তি জন্মে না; পড়িতেই ইচ্ছা! হয়। যাহা হউক, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফলেই হউক, 

কিংঝ৷ প্রীরুষ্ণের ভূবন-মোহন রূপ ও গুণে নিতাস্ত বশীভূত হইয়াই হউক, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমীভি- 

যোগ শ্রীরাধা। উপেক্ষ। করিতে পারিলেন না! ॥ তখন,__ 
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“কানুর চরিত্রে রাধা শহ্িত হল! বড়। 

মনে মন-কলা খায়ে মুখে বোলে দড় ॥ 

দেখিয়! কানুর রূপ বেশ মনোহর । 

কন্দপ-বিশিখে তনু করিছে জর্জর ॥ 

কামিনী-মোহন বেশ ধরিছে কানাই । 

অস্তরে বিকল ( অতি )মুখে বোলে যাই ॥ * 

কামে অচেতন বাঁধ! প্রাণ নহে স্থির | 

মধুর কোমল ভ্যষে বোলে ধীরে ধীর ॥ 
রঃ গাঁ গ 

অয়ে নন্দ-নুত তুমি না বুঝিছ ভাল। 

গৌরব ন| রাখ তুমি সহজে ছাওয়াল ॥ 

সাক্ষাতে ভাগিন! তুমি অন্তর (নাহিক )। 

পথে বাটোয়ারি কর বোল ধিকাঁধিক ॥ 

কমল-কলিক1 আমি একাকিনী নারাঁ। 

পুরুষ ভ্রমর তুমি কি বোপিতে পারি ॥ 
যদি ( আমাতে ) তোমার মগ্ন হছে মন। 

কেনে লঙ্জ। দিলা দেখাইয়া সথাগণ ॥ 

সুহদ-সম্বাদ্দে হৈত মন-হিত কাজ ।, 

ন] যুয়ায় হেন স্থানে দিতে মোরে লাজ ॥ 

এই কথা কৈমু নন্দ বশোদার ঠাই। 

তবে কি উত্তর দিব! শুন রে কানাই ॥ 

মোর নিজ-পতি-জন কেবল হুর্ধল। 

কহিব তাহার ঠাই আমারে কর বল ॥ 

শাশুড়ী ননদী মোরে বোলিব পরিবাদ। 

বৃন্দাবন ছাড়ি যাইব'রছিতে নাহি সাধ ॥ 

বাপ মাও বোলিবেক বাঁধ! (কলক্কিনী )। 

যোগিনী হইয়। যাইব গায়ের আগুনি ॥ 
এড়িয়। দেও রে কালা খাও মোর মাথা । 

নিশা-কালে গেলে মন পুরাইসু সর্বথ। ॥৮ 

শরাধার কাতরোক্তি ও প্রেম-প্রতিক্রতি গুনিয়! শ্রীরুষ্ণ তাহাকে ছাড়িয়। দিলে, 

“(জল লৈয়৷ তবে) রাধা নিজ ঘরে যায়। 

খঞ্জন জিনিয়। গতি ফিরি ফিরি চায় ॥ 
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্ টা ্ 

মন্দ মন্দ গতি যাঁয় রাঁধিক] সুন্দরী । 
কান্ুর বিরহে চাহে ঘন ঘন ফিরি ॥ 

এহি মতে কত দূর গেল শশিমুখী। 

উলটিয়া চাহে দেখি কাল! হৈল (সুখী )॥ 

ডাক দিয়া বোলিলেক নন্দের কৌয়র । 

মোর বাকা সুবদনি অবধান কর ॥ 
দেখিয়া তোমার রূপ প্রাণ শান্ত করি। 

বারেক ফিরিয়! (বাকা শুন ল ্ুন্দরি ) ॥” 

মাহ হউক, কে।নও প্রকারে শ্রীকষ্ণের হাত ছাড়াইয়! শ্রীরাধা ঘরে আগিলেন বটে, 

“তেজিয়! জলের কুস্ত চিন্তিত অস্তরে। 

*( হৃদয়ের ) উতকণা সহিতে না পারে ॥ 

কামে জর্জরিত তনু হই ধন্ধাকাঁর। 

কানু বিনে সব শুন্ত হৈল শ্রীরাধার ॥ 

শাগুড়ী ননদী তবে দেখি বিপরীত । 

( রাঁধারে প্রবোধ তার! ) দেয় কাঁলোচিত ॥ 

তবে নিজ পতি আসি জিজ্ঞাসে বিস্তর । 
শুনিয়া যুবতী কিছু ন! দিল উত্তর ॥৮ 

গোকুলের যু-সেন নামক গোঁপের স্ত্রী শ্রীমতী রাধার “প্রেম-সবী' ছিলেন) তিনি আলিয়া 

অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন ; তখন__ 

“সখীর বচন শুনি রাধিকা! জুন্দরী। 

( কহিল মরম-কথা ) লাজ পরিহুরি ॥ 

সং গু চে 

( বরাড়ী রাগ ) 
" অয়ে পরাণ-সই, হের কথা শুন আল মর। 
সকল সখীর সঙ্গে যমুন৷ গেছিলু রঙ্গে 

জল ভরিয়া! আমি ঘর ॥ ঞ্ু॥ 

আচন্বিত হেন কালে মালতীর মালা গলে 

চূড়ায়ে ময়ুর-পুচ্ছ শোভে। 

মোঁতি মালতীর মাল শোত| করে ( অতি ভাল) 

ভ্রমর। ন! ছাঁড়ে মধু-লোৌভে ॥ 



৩ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! 

স্থরঙ্গ অধরে বাশী ইষত মধুর হাসি 

তাছে তাচাঁন শোভম!ন। 

যমুন! উজান ধরে ( শু দাউর যুগজরে ) 

বন্ধু রাগ ধরিছে যে গাঁন॥ 

আমার নিকটে আসি বলিল কটাক্ষে ভাসি 

রতি-দান দেও ত সুন্দরি । 

যৌবন না (দিলু ডালি) পাঞ্জর করিয়া খাপি 
প্রাণ মোর লৈয়া গেল হরি ॥ 

যদি না দেখিমু কান্থ সহজে ছাড়িমু তনু 

প্রাণ রাখিলে নাহি কাজ। 

( ললাটে আছিল লেখ! ) ভাগ্যে সে পাইলু দেখা 
তিলেক না কৈলু মুই লাজ” 
ঁ সি গং 

ও কালার লাগি 

সদাঁয়ে আকুল মোঁর হিয়া। 

(যমুনার জলে গিয়া) বন্ধুরে সমুখে খুয়া। 
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া! ॥ ঞ্ু॥ 

যে বোলে বলুক লোকে যাঁর মনে যেবা দেখে 
ননদ্দিনী বলুক (ছুর্মতি )। 

(গুরু ) গরবিত জনে কুপিত হইয়। মনে 

ছাড়ে ছাড়,ক নিজ পতি ॥ 
শ্রবণে কুগুল দিয়া যোগিনীর বেশ হৈয়া 

যথা তথ! যাইব (মন-স্থখে )। 
কাজুর বিরহে মোর তনু হেল জরম্ভর 

কি করিব গোঁকুলের লোকে ॥” 

নানাইয়া, শ্রীরাধা অবশেষে বলিলেন,__ 

“চল সথি আনি দেহ নন্দের তনয় । 

তবে সে (বাচিব প্রাণে ) মোর মনে লয় ॥ 

তুমি সে স্হদ মোর আর কেহ নাই। 
খিরহ-ছুমথের কথ৷ কৈলু তোর ঠাই ॥৮ 

[১ম সংখ্যা 

এইন্গপ কয়েকটা বিচিত্র গানের ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়। গ্রাণ-সথীর নিকট হৃদয়ের বেদনা 
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সখী প্রথমে রাধার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন নাঃ বলিলেন, 

“না রূর কপট সই ধরিলু চরণে। 
কপট বচন ছাড়ি কহু মোর স্থানে ॥ 

তোর মোর এক প্রাণী তু হুইখানি। 

কপট ছাড়িয়৷ কহ মরম-কাহিনী ॥” 

তখন-. 

"্রাধ। বোলে গ্রাণ-সই কহি বিবরণ। 

আনিয়া মিলাও মোরে নন্দের নন্দন ॥ 

তুমি বিনে হেন কর্ম কে করিব মোর। 

( মদন )-বিশিখে তন্ু হইল জর্র ॥ 
চন্দন হৃদয়ে দিলে না হয় শীতল । 

মৃত্যু হলে তোর শ্রম হইব বিফল ।” 
শ্রীমতী সখী শ্রীরাধকে নান। প্রকারে সম্ঝাইয়া এই ছুঃসাধ্য কার্ধয হইতে নিরন্ত করিতে 

চেষ্ট। করিলেন; কিন্তু উহাতে কোনও ফল হইল না| । তখন তিনি অগ্ত্য। যমুন| তীরে 

অকৃষ্ণের নিকট যাইয়া, তাহাকে সখাগণের দ্বারা বেষ্টিত দেখিতে পাইয়া, কৌশলে সখীর 
অবস্থা! জানাইবার জন্ত হেঁয়ালীর ছন্দে বলিলেন,-- 

*বিঝিঞ্চর নন্দন তার মুত পঝন 

তার স্থত-মিত্র ব্রজ-মুত ।” 

| ইত্যাদি ইত্যাদি । 

চতুর-চুড়াগণি শরণ সঙ্গীর হেঁগাঁলী অবস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু যে জগ্ঠই হউক, 
উহাতে ভাঁল মন্দ কিছুই বলিলেন, না; স্থতরাং অগত্যা সখী বিষর্ধ-বদনে শ্রীরাধার নিকট 

ফিরিয়া গেপেন, আর যাইন্ন। বলিলেন,__ 

প্রথমে কহিছি আমি ছুর্জন কানাই। 

ইহার সহিতে প্রেমে কিছু কার্ধা নাই ॥ 
না শুনিয়। মোর বাক্য পাঠাইলা তথা । 

যত অপমান দিল কি কহিব কথ ॥ 

বিস্তর প্রকার করি কৈলুম তোর ছুথ। 

উত্তর ন! দিল--দেখি ফিরাইল মুখ ॥ 

লজ্জ! পাঁই আইলু মুগ কি তোর ঠাই। 

তুমি সে বাড়াইল! প্রেম মোর দায় নাই ॥” 
সথীর কথ। ওুনিয়। এরাধ। শোকে মুচ্ছিতা হইয়া! পড়িলেন। সার নানাগ্র কার চেষ্টাতেও 

যখন তাহার চৈতন্থ সঞ্চার হইল না, তখন-.. 
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না। 
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“এক সখী ধায়! গিয়৷ জানাইল সবারে। 

ছঃখিত হুইয়৷ গোপী আইলা দেখিবারে ॥ 
সুন্দরী রাধার স্বামী ননদী শাশুড়ী। 

মহা কলরব করে রাধিকারে বেড়ি ॥” 

এমন সময়ে দেবাৎ সেখানে রাধার মাঁতামহী বড়াই বুড়ী আগিয়! উপস্থিত হইলেন) 

তিনিও নানা উপাঁয়ে নাতজীর চৈতন্ত-সম্পাদনের জন্ট চেষ্টা করিয়! কৃতকাধ্য হইতে পারিগেন 
তখন__ 

“কার্য লাগি কথ! কহে শ্রীমতী স্ন্বরী। 

হের আইসে নন্দ-ন্থৃত দেখ চক্ষু ভরি ॥ 

শুনিয়া! সখীর বাক্য মধুর কোমল । 
চক্ষু মেলি ন৷ দেখিয়া কান্দিয়া বিকল ॥ 

তখনে সকল লোক হরধষিত-মন। 

যাঁর যার নিজ ঘরে গেল সেহি ক্ষণ ॥ 

রাধা আদি তিন জন রৈল সেইথানে। 
বড়াই পুছিল তান নাতিনীর স্থানে ॥ 

শুন সুবদনি রাধা বুদ্ধিমতী হও । 

কি হেতু মুচ্ছিত হৈল! মোর স্থানে কও || 

চিত্তের মানস তোর পুরিমু নিশ্চয় । 

সমগ্র ভাঙ্গিয়া কহ ন1 করিও ভয় ॥* 
মাতামহী বড়াই বুড়ীর আশ্বাস পাইয়! শ্রীরাধ! বলিতে লাগিলেন,-- 

প্( পঠমঞ্জরী রাগ ) 

আল বড়াই, শুন মোর দুঃখের বিরহে । 

গেছিলু ষমুন1-জলে দেখিলু কদম্ব-তলে 

সেই হৈতে প্রাণ মোর দহে ॥ কফ ॥। 

নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণখানি 

[বহ্যতের ছটা অভরণ। 

দোখলু পুণিমা-ইন্দু জলাটে চন্দন-বিন্দু 
তার মধ্যে আবীর শোভন ॥ 

যুবতী মোহন চূড়া মালতী-কুস্ম বেড়া 
শিখি-পুচ্ছ তাহার ভূষণ। 

মধুর মধুর বোলি মকরদা-লোভে অলি 

ফিরি (ফিরি ধরিছে গুঞ্জন ॥ 
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বিমল কমল-নাখি ভূরুর ভঙ্গিম। দেখি 

কটাক্ষ ইষদ মৃছু হাসি। 

স্থলক্ষণ নখ-চান্দ পাতিছে রষণী-ফান্ 

সুন্দর অধরে পুরে বাশী ॥ 

শুনিয়! বাশীর সান যমুনা ধরে উজান 

কদম-তলে বসিয়াছে কাল! । 

পবন স্থকিত হয়ে রুবি শশী ন! চলয়ে 

আমি নারী সহজে অবল! | 

সকল কুস্থমে সাজে অভিনব ষুবরাজে 

অবল! নারীরে জিনে বেশে। 

সৌরভ-বিহীন ভাল! গলায় গুঞ্জার মাল! 

আসিয়া ধরিলা মোর কেশে ॥ 

বিস্তর প্রণতি করি আইলু আপন! পুরী 

সেই হৈতে প্রাণ মোর দছে। 

দেখিয়া অবধি হনে নিবারিতে নারি মনে 

হানিছে মোরে বাঁণের হৃদয়ে ||” 

বড়াইও আগে শ্রীরাধাকে নিরস্ত করিতেই বিধি-মতে চেষ্টা করিলেন ; বলিলেন, 

“ননের ননদন সে যে বালক-চরিত । 

নহে তোর প্রেম-যোগ্য হও গরবিত ॥| 

হেন জন সনে প্রেম বাড়াইতে দুষ্কর। 
মনে যেহি লয় নাতিন সেহি কর্ম কর।॥ 

একখানি যুক্তি ভাল শুন লনাতিন। 

গরবিত সনে প্রেম নহে কোন দিন ॥ 

রাঁধ বোলে--যদি কপ! করিল! বড়াই। 

অবিলম্বে আনি দেহ সুন্দর কানাই ॥ 

বিলম্ব না কর বড়ই পড়ে পদ-তলে। 

তিল-মাত্র ব্যাজ হেলে ঝাপ দিমু জলে ।।” 

অগত্যা বড়াই শ্রীরাধার দৌত্য-কাধ্যে--যমুনার কুলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। 
সৌভাগ্য-ক্রমে ঠিনি তথন একাকী ছিলেন; তাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়! চতুর! বড়াই 

তাহার উপর একটা শক্ত চাপান দিয়। কহিলেন,-. 
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“স্থহি রাগ। 

(কহ রে) নন্দের সত, 

কি কর ঘাটের কুলে বসি। 

বনে থাক ধেনু রাখ অগরু চন মাথ 

গেকুল মজাইবা হেন বাসি ॥ প্র ॥ 
বাশীটা লইয়! হাতে বসি থাক রাঁজ-পথে 

করি বেশ কদন্ের তলে। 

কুল-বধু গোঁয়ালিনী যে আইসে ভরিতে পানী 
তোর রূপ দেখি তারা ভোলে ॥ 

পাটে রাজ। কংসান্থ্র ( মথুরায় ) নহে দূর 

মুররি বাঁজাঁও হাসি হাসি। 

তুমি সে নাগর বড় রসেত মজিলা দড় 

নাগরালি ভাল নহে বাসি ॥% 

পুনশ্চ 

“বড়াই বোলে--গুন কানু আমার বচন। 

মোর নাতিনীর প্রাণ লৈলি কি কারণ। 

কাল! বোলে-_শুন বুড়ী আমার উত্তর। 

আমি ত না জানি কেবা নাতিন হয়ে তোর '॥ 

মিথা। কথ! কহ তুমি কেমন কারণ.। 

্ী-বুদ্ধি হেন হেতু বোল ছর্ববচন ॥” 
পুনরপি বোলে বুড়ি “শুন রে কানাই। 

মোর নাতিনীর কথা কহি তোর ঠাই ॥ 

রাধা গোপী ষে হয়ে সে মোহর নাতিন। 

জল ভরিবারে আইল যমুনা-পুলিন ॥ 
আপনা মন্দিরে যায় ভরি গৈয়া জল । 

কেন রাজ-পথে গিয়া তারে কর বল॥ 

সেই হৈতে ধন্দ নারী তোমার বিরহে । 

ক্ষে৭ণে ধরণীতে পড়ে ক্ষে৭ণে মুচ্ছা যাঁয়ে ॥ 
তার ছুঃখ দেখি আইলু তোমার বিদ্বিত। 

জানিয়। করহ আন্ত! যে হয় উচিত ॥' 
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শ্রীকৃষ্ণ নিশা-কাঁলে শ্রীরাঁধার গৃহে অভিসারে গমন করিবেন, এইরূপ সঙ্কেত স্থির করিয়া 

বড়াই হষ্ট-চিত্তে শ্রীরাধার নিকট সমাগত হইল,_ 

“কহিল সকল কথা রাধিকা-গোচর। 

নিশা-কালে আদিবেক নন্দের কৌয়র ॥ 

ধন্য ধন্য রাধা তুমি বড় ভাগ্যবতী । 

বিধাতা মিলাইল ভাল অনুরূপ পতি ॥” 

এখন কিন্তু শ্রীদাধা মাতামহী বড়াইর সহিত একটু রঙম্ত করার লোভ সংবরণ করিতে 

পারিলেন না ; চণ্ীদা সের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের শীরাঁধার মত,২_ 
“রাধা বোলে শুন বড়াই কহি তোর ঠাই। 

এমত নিষ্ঠুর পতি মোর দায়ে নাই ॥ 
ভাঁল হৌক মন্দ হৌক পতি আইভন। 
মোর নিজ পি জান মোর প্রাণ-ধন ॥ 

এমত দারুণ পতি দায় নাহি মোর । 

চল বুড়ী চলি যাও আপনার ঘর ॥ 

মোর প্রাণ-সই গেল তার বিস্তমানে | 

ন! দিল উত্তর তারে মনের গুমানে ॥ 

জন্ম অবধি ভিন্ন পুরুষ ন। জানি। 

, কেমতে করিমু পাপ মুখর অভাগিনী ॥” 
বড়াইও সহঙ্জ পাত্র নছেন রাধার চাতুরী বুঝিতে বড়াইর বিলম্ব হইল ন1। 

“রাধার বচন শুনি বোলিল বড়াই। 

কি বোল বোলিল৷ রাধা! মুখে লাজ নাই ॥ 

ধরিয়া আমার পাও বোলিল1 তখনে। 

গর্ব করি কহ এবে মনের গুমানে ॥ 

তোর মায়ের মাও আমি শ্তন ল অবলা । 

কেমতে ভাড়িব। মোরে পাতিয়া স্ত্রী-কলা ॥ 

চাতুরী করিলা বাক্ত আপনার গর্বে । 

ভাগিনাকে লৈয়! রতি ভূঙ্জিয়াছ পূর্বে ॥ 
খা ন্ট রঃ 

অখনে ভাড়িবা মোরে এহি মত জন । 

তোর মনে আমি হতে তুমি বড় স্তান ॥ 

বড় নষ্ট বুদ্ধি তোর জানিলু অথনে । 
অশাখির চালনে পুরুষ টয়! যাহ বনে ॥ 
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আমাকে ভাড়িব! তুমি কেমন উপায়। 

হাসিতে হাসিতে বোলে ঘন-দৃষ্টে চায় ॥” 

শ্রীরাধা কিন্তু এত সহজে রহস্ত পরিত্যাগ করিলেন ন1; বড়াইর গ্রাতি তিনি কপট-রোঁষ 

প্রদর্শন করিয়। চোখ! চোখ! বাকা-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ৷ বড়াই তাহাকে নিজের 

স্থদীর্থ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন,__ 

“সলিলের ব্রেখ! যেন নারীর যৌবন। 

যাইতে বিলম্ব নাহি কিসের যতন ॥ 

কি ছার যৌবন টৈয়৷ করমি গৌরব। 

কুন্থম-বিকাঁশে যেন না রহে সৌরভ ॥ 

হাঁস পরিহাস কর অতি বড় রঙ্গে । 

মরিতে যৌবন কেবা লৈয় যাব সঙ্গে ॥* 

পুনম্চ-_ 

“সঞ্চিত করিলে কিছু ভোগ নহে ধন। 

সঞ্চিত করি রাখ কেনে নারীর যৌবন ॥ 

মক্ষিকা-পতঙ্গে যেন সঞ্চয়ে মকরন্দ। 

ভাল মতে নাহি জানে কিবা স্বাদ গন্ধ ॥ 

চতুরে দহিয়! মুখ লৈয় যায় মধু। 
তেমত যৌবন বার্থ যাঁবে ব্রজ-বধু 

ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এেশুক্ষণ সখী গ্রীমতীর নিকটে বসিয়! দিপ্দিম! নাত্নীর রহস্ত দেখিতেছিলেন, এইবার বড়াইর 

হইয়! তিনিও ভ্রীরাধাকে দুই চারি কথ! শুনাইক়। দিলেন । শ্রীরাধার রহস্য আর টি'কিল না। 

"সখীর বচন শুনি রাধিক! সুন্দরী | 

আন গিয়া! গোবিন্দেরে বোলে মূছ করি | 

কর লৈয়! মথুরাতে গিয়াছে আইহুন। 
আজি না আসিলে কানু নাই প্রয়োজন ॥ 
চল চল বড়াই বিলম্বে নাহি কাজ। 

অবিলম্বে আনি দেহ বব ।ৎ যুবরাজ ॥” 

অতঃপর শ্রীরুষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যে রস-পুর্ণ প্রেম-লীল। আরম্ভ হইল, তাহা কবির ভাষায় 

অনুসরণ কর! একান্তই অসম্ভব; ভবানন্দ যেরূপ স্ুক্কাতিসথক্স ভাবে সেই লীলার বর্ণন করিয়া- 
ছেন, তাহার একাংশ প্রদর্শন করারও স্থান নাই। এই গ্রেম-লীলা! প্রায় সম্পূণই কবি-কল্পিত; 
ভাগবতের বন্ত্র-হুরণ, রাস-লীল1 প্রভৃতি বর্ণন! না করিলে শাস্ত্র-র্ধ্যাদ। রক্ষিত হইবে না আশঙ্ক। 

করিঞাই বোধ হয়, ভবানন্দ অবাস্তর-ঘটনা (101500০)রূপে সেগুলিকে নিজের কাব্যে স্থান 
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দিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি অনেকট। অপ্রাসঙ্গিক ও থাপছাড়া হুইয়! পড়িয়াছে। সত্য বটে, 
ভবানন্দের বর্ধিত এই প্রেম-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্ীরাধার দেব-ভাৰ রক্ষিত হয় নাই,-কিন্ত 

ইহাতে পদাবলী-সাহিত্যের শ্রীরাধা ও শ্রীকষ্খের মত আমাদের বঙ্গের পলী-সমাঁজের সাধারণ 

নাঁয়ক ও নায়িকার যে অতি শ্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্রটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহার জন্তই কাব 
আমাদিগের অসংখ্য ধন্ঠবাদের পাত্র সন্দেহ নাই | বৈষ্ব-পদাবলীর বর্ণিত দান-খণ্ড, নৌকা-খওড 

প্রভৃতিও ভবানন্দের হরি-বংশে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাঁও অবান্তর-ঘটন! মাত্র। হরি- 

বংশের সর্ববপ্রধান ও সর্বশেষ্ঠ বর্ণনীয় বিষয়-_-ইাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অতিম্ব/ভাবিক ও সুমধুর 
প্রেম; কৰি ভবানন্দ যেরূপ অসাধারণ সুঙ্মুদশিতা ও কবি-প্রতিভার সহিত সেই প্রেমের অশেষ 

বৈচিত্র্য প্রদশিতি করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল পদ1বলী-সমৃদ্ধ প্রাচীন বঙ্গ সাহিতোও বিরল। 

যাহ! হউক, আমর এখন এই ব্রক্জ-লীলার বর্ণন| হইতে আরও ছুই চারিটা গীত বা গীতাংশ 

উদ্ধত করিয়া, অবশেষে মহাঁকাব্য হরি-বংশের অতুলনীয় মাথুর ব! বিরহ-লীলার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আ'লোচন! করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। 

এক দিন শ্রাধা সখী আীমতীর সাহত মমুনায় জল আঁনিতে গিয়াছেন; চঞ্চল শ্ীকষ। 

কিন্ত সখীকে গ্রাহা না কারিয়াই নাণারকম চপলও1 প্রকাশ করিতে আরম্ত করিলেন। 

রাধা কৃত্রিম কোপ প্রদশন করিয়া কহিতে লাগিপেন,- 

( গানছন্দ ) 
“ন] ছুইও ন। ছুইও রাধার অঙ্গ 

* মোর কাল! প্নে 

না ছুইও না ছুইও রাধার জুঙ্গ। 
একে ত অবলা আমি গঞাবরা খান তুমি 

পরশিয়। না কর কলঙ্ক ॥ ধু 
কাল! গোর! নাহি সাজে ভজিমু কেমন কাজে 

আরে তুমি ললিত ব্রিভঙ্গ | 

বনে থাক ধেনু রাখ গায়ে ত আগর নাখ 

যুবতী পাইয়। এত রঙ্গ ॥ 

আমি গরবিত একে যদি আসি কেহ দেখে 

তোমার আমার মান-ভঙ্গ। 

সকল নাগরী-লোকে চুণ কালা দিব মুখে 

না যুযায় তুমি আমি সঙ্গ ॥৮ 
এইকাপ রসপুর্ণ নিষেধ-বাক্যে শুরুষ্ণ আরও উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিলেন এবং বেদ চপলতার 

অভিনয় করিয়া, অবশেষে রহহ্ত করার উদ্দেশ্তে কদশ্ব-বৃক্ষে যাইয়া লুকাইয়। বহিলেন। 
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“দেখিতে না দেখে রূপ রাধ। আকুলিত। 

তরু-ডালে থাকি বাঁশী বায় স্থললিত।॥ 

রাঁধ রাধা বোলি ডাকে সুরলী-সন্ধানে। 

রূপ নাহি দেখে বাঁধ! ধন্দ বাশীর সানে।। 

নাঁম ধরি ডাকে বাশী রূপ নাহি দেখি । 

কদন্ব-তরুকে কিছু বোলে চন্ত্র-মুখী |1 

( গান-ছন্দ লাগুদ। ক্ষলতা মাঁলসী ) 

“হের রে কদন্ব-তক, 

তুমি নি পাইয়াছ শ্াাম-রায় । 

তোমার ডালেত থ।কি মোর নাম ধরি ডাকি 

নিরবধি বাঁশীটা বাজায়।। ক ॥ 

বসায় আপন ডালে আপনা ফুলের মালে 

বেণুয়ে ভরিয়। তন্ুখানি। 

নবীন পল্লব সনে তোমার কলিক। খানে 

অবলা কি হইব মানিনী ॥ 

পরিহরি থখগবর তোমাতে মুরলী-ধর 

পদ-ধুলি লাগে তোমার গায়। 

যখন টৈসয়ে মূলে শীতল ছায়ায় তুলে 

ভাগ্য তোর কহন ন1 যায় ॥ 

ক সী 

ভ্রিভঙ-ভঙ্গিম! হেয়! অধয়ে মুরলী থুইয়। 
সদায়ে হেলান দিয়! থাকে। 

কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন 

কূপা বড় করিল তোমাকে ॥৮ 

রাধা শ্রীরুষেেের অপশনে অস্থির হইয়! নান! প্রকার থেদোক্তি করিতে লাগিলেন,+- 
“আমি এমত না জানি রে বন্ধু, এমত না জানি। 

দেখিতে ন! দেখি যেন মুগ-ব্যাধ খানি ॥ 

মোর নাম ধরি বাশী নিরবধি ডাকে । 

তবে কি ন! দেহ দেখা বদ মনে থাকে ॥ 
্ ্ ঝ 

বাশী নয় বাশী নয় মোর মন-মোহনিয়া । 

পাষাণ দরবে যার সু-নাধ শুনিয়া ॥ 
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ঈ & 

মোর কেহ নাই বন্ধু মোর নাহি কেহ। 

সক্কেতে বাজাহ বাশী দেখা সেন! দেহু॥ 

গলায় গাঁথিয়৷ দিমু যদি লাগ পাম। 

দেশে দেশে ভিক্ষা মাগি নাম গুণ গাম ॥ 

রা সু 

আমি আর বলিব বা কারে। 

পিরিতি-কালিয়া-নাগে দংশিল আমারে ॥ 

ঘরের বাহির নহি কুলীনের বি। 

কে জানে আসিয়া দেখে করিমু বাকি ॥ 

দেখিতে ন! পাইলু আমি ঝুরিয়। যে মরি। 
যার লাগি এত করু" সেহ প্রাণের বৈরী ।। 

সমীর ন। বহে ঘনে তরু কেনে হালে। 

কে মারে কদন্ব মেলি থাকি তরু-ডালে ॥। 

সং সং 

কে আছে বেথিত জন কার কাছে যাঁব। 

কে দিব কানুরে দান কোথ। গেলে পাৰ ॥ 

হিয়ার মাঝে শ্তামের শেল ফুটিছে মরমে। 

শুখামে ডুবি তোর মনের ভরমে ॥ 

নিকড়িয়। কস্ব-ফুল কত ফেলি মার। 

ছোর দেখ টাপা-ফুল তাঁকে দিতে নার ॥” 

প্রিপ্তমার কাতরোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন আর্্র হইল, তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে তাহার 

স্মক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আনন্দিত করিলেন। 

কবি ভবানন্দ প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিতে এক রকম সিদ্ধহস্ত; হান্ত-রস ও বিদ্জপের 

চিত্র অঙ্কিত করিতেও তিনি কম নিপুণ নহেন। দাঁন-লীলা, বংশী-হরণ ইত্যাদি বছু স্থলেই 
উহ্বার পরিচয় পাওয়। যাঁয়। আমর! হরিবংশের অন্তর্গত মৃগবতী কন্তাঁর উপাখ্যান হইতে 

বর্ধর-ব্যাখ্যান, নামক হান্ত-জনক গল্পটা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম 
না। গল্পটী এই,-_. 

“রাজার কুমার আর পাত্রের নন্দন । 
মনত্রীকোতোয়াল-স্ুত এহি চারি জন ॥ 

কৌতুকে ভ্রময়ে চারি আনন্দিত-মন। 
তাথে নমস্কার কল হীন এক জন॥ 
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রাঁজপুত্রে বোলে নমস্ক'র ঠকল মোরে । 

কোতোয়াল-স্থতে বোলে আমি বিনে কারে ॥ 

পাত্রস্ুতে বোলে নমস্কার মোরে ঠকল। 

ন্ত্রী-পুত্রে বোলে আমাকে সম্ভ।ষিল ॥ 
বিসম্বাদ করি তবে যুক্তি সার কৈল। 

যে করিল নমস্কার তার তথা গেল ॥ 

তস্কর বন্ধন যেন করিল গৃহস্থে। 

চারি জনে তাহাকে ধরিল হেন মতে ॥ 

মহাভয় পাইয়] সেহি করে পরিহার । 

“কি লাগি ধরিছ মোরে কি দোষ আমার ॥৮ 

ওবে চারি কুমারে বোলিল পুনি পুনি। 

“কারে নম্র কৈল! কহ চাহি শুনি ॥" 

হাসিয়। বোলয়ে--"আমি থাপেত ঠেকিল। 

এমত বর্বর আমি কোথা না দেখিল ॥৮ 

চি সন্তোধিত হেতু বোলে পুনর্বার। 

“যে বড় বর্সার তাকে ৫কল নমস্ক(র ॥৮ 

চারি জনে বিবাদ হইল অতি দড়। 

অগ্ে-অগ্তে বোলয়ে “বর্বর গামি ঝড় ॥* 

সেবোলে-__“ফেমনে কমু মন্ম না জানিয়]। 
কেমিত বর্বর কেবা কহ বাখ।নিয়া ॥” 

৩বে রাজ-পুজে কহে আপনার গুণ। 

“থেমত বর্বর আমি ভাল মতে শুন ॥ 

শিশু-কালে বাপে মোরে করাইল বিয়। 

শ্বশুর-বাড়ীতে স্ত্রী আসিল রাখিয়া ॥ 

যুব! হলে দরশন নাহি তার মোঁর। 

অগ্ঠের ওরসে পুর টহল তার ঘর ॥ 

পুর হৈছে বিবরণ শুনি লোকমুখে। 
দান-ধর্মম বান্ত-ভাও করিলু কৌতুকে ॥ 
পুজ্রোৎসব-আনন মুঞ্ি করিলু নির্ভর | 

লোকে বোলে এছি বেটা কেবল বর্বর ॥ 
এক রাত্রি না রহিছে বনিতার সঙ্গ । 

জারজ-পুলের লাগি করে এমশ রঙ্গ ॥ 
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আপন! মহত্ব আমি কহিলাম দড়। 

আমি বহি বর্ধর নাহিক আর বড় ॥” 

মন্ত্ী-পুজ্রে বোলে শুনি রাজ-পুল্রের কথা । 

বিস্তারিয়। কহি শুন মের বর্ষরতা ॥ 

বাস-স্থান নির্জনে আছিল আমার । 

আশ-পড়শী তথা কেহ নাহি আর ॥ 

কালোচিতে হৈল পুজ- শিশু না দেখিল। 

বাপ মাও ডাকিবারে কোথা ন। শিখিল ॥ 

পড়শীর পুক্র নাহি ডাকিব বাপ মাও । 

দেখাদেখি বাঁলকে শিখিব সেহি রাও ॥ 

মন ছুঃখে দছে মোর দৈবের বিপাকে । 

কেমাতে শিখিব রাও এহিত বাঁলকে ॥ 

বনিতার সঙ্গে আমি যুক্তি কৈল সার। 

ছুই জনে.শিখা ইল রাও করিবার ॥ 

স্ত্রী মোকে বাপ ডাকে আমি ডাকি মাও । 
তাক শুনি বালকে শিখিল সেহি রাও ॥ 

শুনিয়া লোকের ভান্ত হৈল অতি দড়। 

লোঁকে বোলে এহি বেট! বকর অতি বড়॥ 

রমণীকে মাও ডাকিব বিদ্যমান | 

সেহি সে বর্ধর হবে আমার সমান ॥* 

তবে কোঁতোয়াল জুতে লাগে কহিবান্ধ | 

“অখনে কঠিব যে আমার সমাচার ॥ 

এক দিন নগর ভ্রমিয়৷ আইলু ঘরে। 
না ছিল রস্তার পাত ভাত খাইবারে ॥ 

স্থুবর্ণ-রজত পাত্র তশ্করের ভয়ে। 

চাঁঙ্ের উপরে আছে খসান না! যায়ে ॥ 

ইহাতে হুইল বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার । 

বাহিরে না যাঁয় কেহ পত্র কাটিবার ॥ 

তবে আমি একথানি কথ! কৈলু তাত। 

যে আজি রাও কাড়ে সে কাটি পাত। 

ইহাক শুনিয়। কেহ না টঠকল উত্তর । 

প্রদীপ উজ্জ্বল আছে ঘরের ভিতর ॥ 
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এহি ছিদ্র পায়্যা তবে চোর আইল ধরে। 
লাফ দিয়। উঠে মোর কাম্ধের উপরে ॥ 

স্ববর্ণরজত-পান্র থুইয়াছিল চাঙ্গে। 
মোর কাদ্ধে উঠিয়! পাড়ি] নিল সাঙ্গে ॥ 
পত্র কাটিবার ডরে রাও নাহি কাড়ি। 
কান্ধে উঠি চোরে যত রত্ব নিল পাড়ি ॥ 

এ সকল কথা শুনি বিজ্ঞ যত নর। 

তারা বোলে এহি বেটা কেবল বর্ধর ॥৮ 

তবে সে পাত্রের পুত্র লাগিল কহিতে। 

“তোম্রা সমান নহ আমার সছিতে ॥ 

এক দিন মোর স্্ী পরম-নুন্নরী। 
চরণে অলক্ত দিয়! বৈসে মান করি। 

আমি তাকে কহিলাম গল আন গিয়া। 

সে বোলে পায়ের রঙ্গ জলে নিব ধুর ॥ 

চিন্তিয়া চাহিল আমি বুদ্ধিপ সাগর । 

আপনার স্ত্রী লইল কান্ধের উপর ॥ 

কাথেত কলসী মোর রমণীয়ে লৈল। 

জল আনিতে কান্ধে হৈতে পড়ি মৈল॥ 

ইহ! দেখি সব মতিমস্ত যত নর। 

মোকে বোলে এহি বেটা কেবল বর্বর | 

আপন! মহত্ব আমি কহিলাম দড়। 

আমি বহি বর্ধর নাহি আর বড় ॥৮ 

এতেক শুনিয়া সেহি বোলিল তখন। 

“কেহ ঘাটা নহ যে-_-সমান চারি জন ॥* 

চারি বর্ধরেরে কৈল চারি নমস্কার । 

ত্র করি বোলিলেক দোষ ক্ষেমিবার ॥ 

এখন হরি-বংশের শেষ-লীলার কিঞিৎ পরিচয় দিব। এক দিন রক্সনীতে নানারপ বিলান 
দ্বার! শ্রীকৃঞ্চ শ্রীরাধাকে সন্ষ্ট করিয়৷ বলিলেন,-_ 

“আ'সিছে কংসের দূত আমারে নিবার। 
কি করিষু প্রাণেস্খর কর অঙ্গীকার ॥ 

ছাড়িয়। না যায় মোরে দারুণ কংস-চর। 

তোমাকে ছাড়িয়া যামু এহি হঃখ মোর। 
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তথ! গেলে ব্যাজ মোর সহদ্ধেই নাই । 

কংসকে মারিয়। পুনি আপিমু এহি ঠাই ॥” 
তখন-_. 

“সবিশেষ কথ! শুনি গোবিন্দের তুণ্ডে। 

কুলিশ পড়িল যেন রাধিকার মুণ্ডে ॥* 

শীরাধা সহজে এই কথ বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না; বলিলেন,__ 

“ব্রহ্ম হর পুরন্দর কাপে যার ডরে। 

তারে কি নিবার পারে কংস-অনুচরে ॥" 

কানু বোলে--শুন প্রিয়া আসিয়াছে চর। 

গিয়া-মাত্র আসিবাম ব্যাজ নাহি মোর ॥ 

শোঁক ন। ভাবিও প্রিয়! কমল-নয়।নি। 

এক-চিত্তে হরধিতে দয়ার মেলানি ॥ 

আসিমু তোমার এথা দিন দুহ ব্যাঁজ। 

হাসিয়। মেলাঁনি দেহ না কারও লাজ ॥” 

পুনরপি বোলে রাধা! “শুন গ্রাণেশ্বর | 

তোর পরিহাস শুনি ধন্দ লাগে মোর ॥” 

তাহ! শুনি গোবিন্দে বোলেন মধুর বাক্যে। 

“মিথ্যা কথ। তোমাতে কহিমু কোন শক্যে ॥ 

* আসিছে কংসের দূত তপস্বী অক্রর। 
হায়! মেলানি দেহ যাই মধুপুর ॥” 

ঞ সং রঃ 

এছি মতে বার বার বোলে যু-পতি । 

তত ক্ষণে ন্বরূপ জানিলা রসবতী ॥ 

রং রা মং 

সকরুণে কান্দে রাধ! ভাবিয়। বিষাদ । 

কেমন কুক্ষণে মোর পড়িল প্রমাদ ॥ 

আচন্বিত কথ! মুগ শুনিল শ্রবণে 

প্রাণ মোর স্থির নহে--(বকলিত মনে ॥ 

বিষাদ ভ।বিয়া গোবিনের পায়ে ধরি 

কান্দয়। কান্দিয়া কহে রা! ধিক! সুন্দরী ॥” 
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( গান-ছম্দ ভাটিয়ারী রাগ ) 

“স্বরূপে কহিব বন্ধু স্বরূপে কহিবা । 

দড় নাকি প্রাণ-নাথ মধু-পুরে যাইব! ॥ 

মুখেত অমৃত তোমার অস্তরেত বিষ । 
অথনে জানিল তোমার অন্তরে কুিশ ॥ 

মধুপুরে যাইবা তুমি মোর প্রাণ পৈয়!। 

কেবল শরীরথানি মোর ঠাই থুয়্য। ॥৮ 
অতঃপর হুরি-বংশে নানা স্থরের দশ বারোটা পদে শ্রীরাধার যে করুণ ক্রন্দন চপিয়াছে, 

উহার ২1৪টি পরধূক্ত করিয়া উদ্ধৃত করিলে ভবানন্দের প্রতি অবিচার করা ঠইবে) 

তাই আমর! অগত্যা সংক্ষেপে প্রকৃত বিষয়েরই অনুসরণ করিব । 

“এহি মত সুবদনী বিলাপিয়। কান্দে। 

কর্ম-দোষ আপনার বিধাতাক নিন্দে ॥ 

গোবিন্দে বোলয়ে প্রিয় শুন চন্ত্র-মুখি। 

তোমার বিরহে আমি বড় ছথে দুখী ॥ 

হাসির। না বোল যদি যাইতে মধু-পুর। 
বহিব নিকটে তোর যাইব অক্রংর ॥ 

তৰে গ্রণবতী রাঁধ! চিন্তে মনে মনে । 

বিরস হইলে প্রভূ কি কাজ জীবনে ॥ 

মূছু মধু-স্বরে বোলে শুন যুবরাজ । 

তুরিতে আসিহ মাত্র না করিহ ব্যাজ ॥ 

এত শুনি যছু-পতি হরধিত-মন । 

প্রেম-ভাবে রাঁধিকারে দিল! আলিঙ্গন ॥ 
সং রং রং 

এছ মতে হইল রজনী অবসান । 

মাগেন মেলানি হরি রাধিকার স্থান ॥ 

রস গং রর 

রাধ! বোলে বদি প্রভু নাহি বাস ভান। 

্ররণ-পুর্রবক মোরে দ্বেছ পদ-চীন ॥ 
য্দি বা বিলম্ব তোমার হয় মধু-পুরে। 

তাক দেখি বিরহ-আনল যাইব দূরে ॥ 

রাধার বিরহ শুনি মাধুরী জন্মিল। 

ক হতে কৌস্বভ-মণি খলাইয়। পি ॥ 
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কৌন্তত পাইয়! রাঁধ! হরধিত-মন । 
কর-যোড় করি তবে বন্দিল চরণ ॥ 

গলাগলি করি কৃষ্ণ করিল! বিদায়। 
রাধারে মে।হিত করি মধুপুরে যায় ॥ 

পিতা মাতা ও বন্ধু-বর্গকে শোক-দাগরে ভাসাইয়া প্রক্চ প্রত্যুষে অক্রুরের রথে মধুপুরীতে 
প্রস্থান ক হি্গাছেন্ঠ-- 

«“গোকুল ছাড়িল! যদি প্রভু নারায়ণ । 

সকল সম্পদ দূর হৈল সেহি ক্ষণ ॥ 
সঃ র্ ০ 

আছিল কুসুমময় শ্রীবৃন্দাবন। 

সৌরভ মকরন্দ দূর হৈল সেহি ক্ষণ 
না| করে বঙ্কার-শব মধুকর সবে। 

কোকিলে পঞ্চম তেজি রহিল নীরবে ॥ 

মলয়া-পবন বায়ু না বহে তখন। 

ময়ুরে বিরস ঠহয়! ছাড়িল পেখন ॥ 

যমুনা কল্লোল যত তখনে ছাড়িল। 

থাকিতে যৌবন গর্ব্ব তথাপি টুটিল। 
০ দি ক 

শ্ীকষ্ণকে বিদায় দিয়! গ্রীরাধার শোকের সাগর আবার উচ্ছুসিত হইয়। উঠিল। এ 

দিনে শ্রীরাঁধার শাশুড়ী+ স্বামী প্রভৃতি বহিরঙ্গ লোকেরাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্ীরাঁধা 

লাস্মীরই অবতার, তাহার উপর শ্রীকষ্চ ব্যতীত অন্তের কোনও গ্রতৃত্ব নাই; তাই তখন 
তাছীরাও অন্তরঙ্গ সখীদিগের সহিত মিলিয় শ্রাধাকে নান! প্রকারে সাত্বন! দেওয়ার চেষ্টা 

করিতে লাগিলেন। জ্ীরাধা কিন্ত-__ 

“ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে গড়াগড়ি বাছে। 

তাবিয়। বিষাদ রাধা! কান্দে উচ্চ রায়ে ॥ 

সকরুণ-ভাষে কান্দে বিলাপ করিয়া । 

_ ভ্রিভূুবন আকুলিঠ বিলাপ গুনিয়] ॥ 
এক ঠাঞ্ডি হ্ুর্গ-বাসী হেয়া দেবগণ। 

রহিয়া নীরবে তান! শুনয়ে কান্দন ॥ 

পাতালের নাগ আর দৈত্য-লোক শুনে। 

সর্ধব-লোকের অক্র-পাত হয় সকরুণে ॥ 
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কাননের পশু-গণে শুনে উর্দ-মুখে। 

ধেন্নু বসে তৃণ পানি নাহি খায় হুখে ॥ 

কল-রব না করে যত পঙ্গী বিহঙ্গম | 

রাধার করুণায়ে পিকে তেজিল পঞ্চম ॥ 

ধরণী বিদাঁর হয়ে সেহি বিলাপ গুনি। 

সমাধি তেজিয় ধ্যান-ভঙ্গ হয় মুনি ॥ 

যমুনা-কল্লোল টুটে স্রোত বহে ধীর। 

না চলে রবির ঘোড়া হুরধ্য ঠহল স্থির ॥ 
্ গু রং 

গোকুলে আছিল যত গোপের বনিতা | 

রাধার ক্রন্দন শুনি আসিলেক তথা ॥ 

যশোদ। রোহিণী আদি যতেক গোঁপিনী। 

বিমল আইল তবে রাধার জননী ॥ 
৬৬ বৃ কী 

কান্দিতে কান্দিত সব ঠহয়া আকুপিত। 

নিশি অবসান হল রাধার পুরীত ॥ 

আখিতে পোহাইল নিশি শোকাকুল হৈয়!। 

প্রভাতে গেলেন ঘরে বিষাদ ভাবিয়া ॥ 

একাকা রহিল! রাঁধ! হৈয়া বিরহিত ।' 

ঝুরিতে দারুণ শোকে হইল মোহিত ॥” 

এ দিকে শ্রীকুষ্* কংস-বধ করিয়। পিতা মাতার উদ্ধার ম্নীধনপুর্ব্ক উগ্রসেনকে মথুরার 
রাজত্ব প্রদান করিলেন। গোঁকুল হইতে নন্দ প্রভৃতি ষে গোপ-গণ কংসের আহ্বানে মথুরাঁয় 

সমাগত হইয়াছিলেন, তাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পাঁরিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে 

অভিভূত হইয়া! রাজ-কর প্রদানপূর্ববক সায়ংকালে গোকুলে ফিরিয়! আসিলেন। এই 
অভাবনীয় নূতন ঘটনায় শ্রীরুষ্ণের গোকুলে প্রত্যাগমনের আশ! তিরোচিত হওয়ায় গোঁকুল- 

বাসীর অপার শোৌক-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। 

“শোকেত আকুল রাধা কান্দে নিরবধি । 

ছইটী অশাখির জলে বছি যায় নদী ॥ 

শয়ন ভোজন নাহি নাহি গৃহ-কাঁম। 

আকুলী হইয়। রাধা কান্দে অবিশ্রাম ॥ 
এহি মতে সপ্তাধিক শত দিন ছৈল। 

ঘোর নিশি-যোগে রাধা স্বপন দেখিল ॥ 
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পরিধান করিয়াছে সুগীত বসন। 

নব-জলধর-অঙ কৌত্তভ-ভৃষণ ॥ 
কদঘ্ব-বকুল-মাল! মালতী দোসর । 

কস্তরী-চন্বন-বিরাজিত কলেবর। 

ললাটে চন্দন তাথে আবিরের বিন্দু। 

রাহু-গরাসেত যেন দিন-মণি ইন্দ্ু | 

সী ০ ০ 

সর্বাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কি্কিণী। 
রাঙ্গা-পদে সুমধুর বঙ্করাজ-ধবনি ॥ 

ইন্দ্র-ধন্ু জিনি ভূরু কামের কামান। 

অপাঙগ-ইঙ্গিতে বরিবয়ে চোখা বাণ ॥ 

নুরঙ্গ অধর-ওষ হন্তেত মুরারি। 

রাধার বিছানে আসি বগিল! শ্রীহরি ॥ 
সঃ সঃ রঃ 

মেলিল নয়ন রাধা! নিশি অবসানে। 

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ন! দেখিয়া তানে ॥* 

এই স্বপ্র-দর্শনে শ্রীরাধার কুষ্চবিরহ আবার যেন নবীন হইল। দবী শ্রীমতী শ্রীরাধাকে 

এই বলিয়! সাত্বনা করিলেন মে, রজনী-শেষের স্বপ্ন কখনও মিথ হয় না; শ্রীরাধার প্রাণ-কাস্ত 

আবার নিশ্চিতই অবিলম্বে গোকুলে গুভাগমন করিবেন। যদি তিনি ছুই চারি দিনের মধ্যে 

সেখানে না আসেন, তাহা হইলে শ্রীমতী সখী নিজে মধুরায় যাই তাহাকে লইয়া আপিবেন। 
এ দিকে-_ | 

“উদ্ধবের ঘরে আসি প্রভু নারায়ণ । 
আচম্বিতে রাধিকারে হইল স্মরণ ॥ 

সর্ব-ভূতমন়্ প্রতু লীন তিন লোকে । 
অভিপ্রায়ে জানিলেন রাধার বত হুখে ॥ 

এহি বোলি উদ্ধবের হন্তেত ধরিয়।। 

কহিতে লাগিল প্রভু বিনয় করিয়া ॥ 

শুনহ উদ্ধব ভাই আমার উত্তর। 

তোমার অব্যক্ত কিছু গুপ্ত নাহি মোর ॥ 

গোকুলেত রাধা আছে মোর অনুভাবে। 

তথ! গিয়! শান্ত করি আসিব৷ উদ্ধবে ॥ 
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বিনয় করিয়া! ঠকও সুন্বরীয় ঠাই। 

অবিলঘ্বে আসি আমি কিছু ব্যাজ নাই । 

শ্রীকষ্ণের আদেশে ভক্ত-গ্রবর উদ্ধব গোকুলে যাইয়া! আগে নন্দ ও যশোদার সহিত সান্দাৎ 
করিয়া, পরে শ্রীরাধার মন্দিরের দ্বারে উপনীত হইলেন। 

“হইল ঘোষণা ঘুড়ি গোকুল-নগরী। 

রাধারে সান্তিতে দূত পাঠাইছে হরি ॥ 
তাক শুনি গোকুলের যতেক যুবতাঁ। 

রাধার মন্দিরে গিয়া মিলে শীত্র-গতি ॥ 

শ্রীমতী মছোদ! কৈল রাধিকার ঠাঞ্ি। 

উদ্ধবে সাস্তিতে তোরে পাঠাইছে গোপাঞ্ডি॥ 

শুনিয়। সুন্দরী রাধ! হরধষিত-মন। 

উঠিয়া রসিল কিছু প্রসন্ন বদন 1” 

আইহন ওরফে আযান অভ্ভার্থনা। করিয়া উদ্ধবকে শ্রীরাধার মন্দিরের ভিতর লইয়া 
গেলেন। 

“জ্রমতী মছোদ। আদি নারী চারি ভিত। 

মধ্যে বসিয়াছে রাঁধ। শোকাঁকুল-চিত ॥ 

মলিন বস্ত্র পরি আছে শোকে বিরহিণী। 

নবীন মেঘেত ধেন দেখিয়ে দাঁমিনী | 

চারি দিকে বেত সকল গোপ-দাঁর!। 
চন্দ্রের নিকটে যেন শোভিয়াছে তার! & : 

অভিপ্রায়ে উদ্ধবে চিনিল গ্ীরাধারে। 

সম্ত্রমে তৃমিত পড়ি দণ্ডবত করে।॥ 
গা কী ঞ 

ভক্তি-পুর্ক্কারে যদি বন্দিল চরণ। 

লক্ষমী-রূপ উদ্ধবে দেখলি সেহি ক্ষণ 

প্রণতি করিয়] উদ্ধব কৃরিলেক স্বব। 

'নমে মহাতননি নমে! অনুভব ॥ 

নমে। সিদ্ু-স্ৃত! নমে। কমল]-স্থন্দরি | 

বিষুপ্রিয়! বৃন্বাঝনি, নমে| মরেশ্বরি ॥ 

সর্ব-জীব-তত্বমরি নাহি আদি অন্ত। 
চরণ-পন্ধজে মোর প্রপাম স্বন্স্ত ॥ 
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তুষ্ট হেয়! বোলে রাধ। কৌমল বচন। 
এত ক্লেশ পাও বাপু কিসের কারণ। 

উঠ উঠ আরে বাপ করে পরিহার । 

কহ কহ গুনি গ্রতূর কুশল সমাচার ॥ 

উদ্ধবে প্রণাম কৰি কৈল! নিবেদন। 

কুশলে আছেন প্রভু শ্রীমধুহ্দন ॥ 

মোরে পাঠাইছে মাও তোম! সাস্তিবার। 
আসবেন অবিলম্বে ব্যাজ নাহি আর ॥ 

কঃ সঃ গা 

সদায়ে তোমার গুণ করস্তি বাথান। 

পরিহরি রাজ-কারধয বিরহিত-জ্ঞান ॥ 

কত নিবেদিমু মাও তোমার চরথে। 

চিন্তিত না হৈ মা আসিব আপনে॥ 

উদ্ধবের মুখে রাধা এহি কথ শুনি। 

নম-ভাবে কান্দিয়! বোলেন সুবদনী ॥ 

(গান ছন্দ গান্ধার ) 

“শুন প্রাণের উদ্ধব, 

কত বা কহিব বিবরণ। 

যখনে ছাড়িল বন্ধু_-বিফল জীবন ॥ ধর ॥ 

, নিশি দিশি অবিরত প্রাণথানি ঝরে । 

অখনেও বোল গ্রভু রৈল মধুপুরে ॥ 
যাইতে কহিল ছৈব দিন ছই চারি। 

ভূলিয়। রহিল বাসি পায়্যা বর-নারী ॥ 

জানিলে জ্কানিলে”? বন্ধু আর ন আনিব। 

ঝুরিতে বিরহে ফোর তন্গখানি যাইব &* 

এই ভাবে আবার নান! সুরের নানা পদে গ্ীরাধ! উদ্ধবের নিকট বিরহ-কাহিনী বর্ণন 
করিতে লাগিলেন; উদ্ধবও য্থা-সাধা সাত্বনা প্রদান করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন 

এবং মধুরায় যাইয়! গ্রীকষ্ণের নিকট সকল কথ| নিবেদন করিলেন। প্রীকৃষণ কিন্তু যে জন্তই 
হউক, তাহার ব্রজে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষ। করিতে পারিলেন না; বসস্ত, শ্রী্ম, বর্ষা প্রভৃতি 
ছয়টা খতু একে একে আগত ও অতীত হইল) গ্ীরাধ। প্রাচীন কালের অগ্তান্ত বিরহিনীদিগের 
মত প্রির-সখীর নিকট “বার-মান্ত।' হঃখের কাহিনী কহিম্া! কহিয়! প্রিরতমের দর্শন-আশায় সগুদশ 
মান জীবন রক্ষা করিয়। রহিলেন; আর বুঝি জীবন থাকে ন!;) জীরাধার সন্কট অবস্থ! দেখিয়া 
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সথী ভ্ীমতী নিজেই মধুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যা! করিলেন )-_কিছু দুরে যাইয়াই একটা বৃদ্ধ 
ব্রাঙ্গণের দিত সাক্ষাৎ হইঠা। 

দ্বিজে বোলে লোক আর মধুর! না রয়। 
জরাসন্ধে পুরিয়া করিল ভন্মময় ॥ 

প্রজাগণ টয়া হরি সমুদ্র ভিতর। 

করিছে নির্মাণ তথা দঘবারকা-নগর ! 

রুল্সিণী আদি বিভা করিছে অষ্ট জন । 

সংসারের দুষ্ট যত করিল নিধন ॥ 

আমি যাই দ্বারকাতে দেখা করিধার। 

কহিল তোমাতে মথুরার সমাচার ॥। 

তাহা শুনি শ্রীমতী বোপয়ে হরষিতে। 
আমিও ধাইব দ্বিজ তোমার সহিতে.॥% 

এহিরূপে হ্ুইঞ্জন গেল দ্বারকাত। 

অদ্ভুত নগর তবে দেখিল সাক্ষাত॥ 

দ্বিধ! নাহি জ্ী-লোক যাইতে অস্তঃপুর। 

রুল্সিণীর পুরে গেল হুরিষ প্রচুর ॥ 

দেখিল রুঝ্নিণী দেবী অতি মনোরম! | 

তেনি হেতে সুন্দরী দেখিল সত্যভা ম। ॥ 

এহি মতে ভ্রমিয়! যে শ্রীমতী দেখিল'। 

প্রভুর কার্য না দেখি বিকল হইল ॥. 

সভ। করি বসিছেন দেব নারায়ণ, । 

চতুঙ্দিগে হস্ত-যোড়ে যত প্রজা-গণ ॥ 

অন্তরে ত থাকি চায় রহিল শ্রীমতী। 

সর্বব-ভূতময় প্রভু জানিল সম্প্রতি ॥ 

উদ্ধবেরে সঙ্গে করি দেব নারায়ণ । 

শ্রীমতীর নিকটে গেলেন সেহি ক্ষণ ॥ 

দেখিয়। প্রভুর পদ জীমতী সুন্দরী । 

ভক্ি-পুরস্কারে বন্দে দণ্ডবত করি & 

প্রত বোলেন--করিয়াছ সাহদ অপার। 

কহ প্রিয় রাধার কুশল সমাচার ॥” 

শ্ীমতী বোলয়ে---'এহি রাধার সন্দেশ। 

চাছিতে তোদার পথ তন থৈল শেষ ॥ 
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জিজ্ঞাসিল! যৎকিঞ্চিৎ কহি সমাচার। 

সহজে সজীবে লাগ না পাইব। রাধার ॥” 

সময় পাইয়া জীমতী সবিস্তারে বিরহিপী শ্রীরাধার করুণ কাহিনী ব্ণন করিলেন; সেই 
সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকেও যথাসাধ্য তীব্র ভৎসন! করিতে কুষ্ঠিত হইলেন ন1; পরিশেষে বলিলেন, _ 

প্যদ্যপি না যাও তুমি গোকুল-নগরে । 

কি কথা কহিমু গিয়! রাধার গোচরে ॥ 

ভরসায়ে রহিয়াছে অভাগিনী রাধা । 

আসিবার কালে কেনে ন1 পড়িল বাধ! ॥ 

কোন লাজে যাইমু মুঞ্চি গোকুল-নগর। 
জিজ্ঞাসা করিল যদি কি দিমু উত্তর ॥ 

এহি লাজে না দেখিমু রাঁধা হেন সখী । 

তোমার উপরে বধ দিমু বিষ ভখি ॥ 

তোমার দোষ নাহি আমি জানিলু এখন। 

কেমত কুমতি নারী বান্ধিয়াছে মন ॥ 

যত নারী রাধার দাসীর যোগ্য নয়। 
তেন্থ' আজ্ঞা-কারী হৈছ এহি সে বিস্ময় ॥৮ 

কান্দিয় শ্রীমতী কহে করুণা-বচন। 

লজ্জিত হইয়া বোলে ধৈবকী-নন্দন ॥ 

"শুন" হের চন্দ্র-মুখি নিবেদন মোর। 

যত,.কিছু কহিয়াছ নহে অনাকর ॥ 

কিন্ত একখানি কথা গুন ল সুন্দরি । 

ভাই উদ্ধবেরে তুমি নেও সঙ্গে করি ॥ 
বিনয় করিয়। তুমি কৈও সন্দরীত। 
ক্রোধ ক্ষেমা করি ষেন আইসেন তুরিত ॥$ 

শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রাম অন্ুসারেই পর দিবস প্রাতে শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া! উদ্ধব গোকুলে 

যাত্রা করিলেন। 

“দিন-অবসানে উদ্ধব গোকুলেত আসি। 
উীমতীর মন্দিরে বঞ্চিল সেহি নিশি ॥ 

প্রভাতে উঠিগ্না গেল রাধিকার ঘর। 

সুন্দরী শ্রীমতী আগে গেল একেস্বর ॥ 

মহোদ! বৌলয়ে হের উঠ গুণবতি। 

মধুপুরী হৈতে আইল নুন্দরীর্রীমতী ॥ 
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নয়ন মেলিয়া রাধা পরিহরি দিল | 

কহে--প্রাশ-সখি ফোথী রহিছে গোবিন্দ ॥, 

(গান-ছন নাগোগী ) 

“কহ কহ প্রাণ-সথি প্রাণ করে স্থির । 

শুনিয়া কুশল-বার্ত জুঁড়াউক' শরীর | 
তরসে রাখিলু তঙ পাতিয়ান দিয়া । 

আনিবার বন্ধুরে তুমি কৈছ দড়াইয়া ॥ 
করিছ সাহস বড় মোর' হিত লাগি । 

বিলম্ব করিয়া কেনে হও বধ-ভাগী ॥ 
১ গস রা 

এছি মতে ঝান্দে রাধা বিষাদ ভাবিয়া । 

শ্রীমতী বোলয়ে কিছু লজ্জিত হইয়া ॥ 
ক্ষেণেকে বোলযে 'সখি কি পুছ আমারে । 

আসিছে উদ্ধব তোমা নিবার অন্তরে | 

উদ্ধবে শুনিম্া তবে এছি বিবরণ | 

ভক্কি-পুরস্কারে বন্দে রাধার চরণ ॥ 

প্রণতি-পুর্বকে পরিহার করি বোলে । 

“হইছে প্রভুর আজ্ঞা যাইতা আমা উলে॥ 

গুনিয়! পুরুষ নারী গোকুলের লোকে। 

একজ্স হইয়া সবে কানে মন-ছুখে | 
গোবিঙ্গোত্র গমনে গোঁকুল হৈল ভিন্ন । 

আছিল সুন্দরী রাঁধ। এছি মাত্র চিহ্ন ॥ 
রাধা তথা গেলে হরি“হইব নিষ্ঠুর। 
এত দিনে গোকুলের লক্ষী গেল দূয় ॥ 

পাপিষ্ট শ্রীমতী কোন্ কর্ম কৈল গিয়া। 
সকল গোয়ালে কান্দে বিষাদ ভাবিয়া! ॥ 

উদ্ধবে বোলয়ে “মাও ব্যাজ কর" কেনে। 
অবিলদ্ষে রখে' আইস ক্ষেমা করি মনে ॥ 
অন্তরে হরিষ রাধা অঙ্গ পুগকিত । 

উত্তর দিবার শক্ষি' নাহি কদাচিৎ । 

পুনরপি উদ্ধবে করিল নিবেদন । 

প্রত্যুত্তর না দেও মাও কে্নপকীরণ। 
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রাধ। বোলে “মুগ্চি হৈছ' যেমত কুলিশ। 
তোমারে দিবার রত্ব নাহিক সদৃশ ॥ 
আশীর্বাদ করে বাপু গুন সাবধানে। 

কল্যাণে রাখুক তোমা প্রভু ভগবানে ॥? 

পুলক-উদ্গম-চারু হৈয়। স্থবদনী। 

গ্রীবা হৈতে খসাইল! কৌস্বভ-মণি ॥ 

উদ্ধবেরে মণি তবে দিলেন জুন্দরী। 

পুটাঞ্জলি করি লৈল মন্তকেত ধরি ॥ 

তক্তিয়ে উদ্ধব কহে যোড় করি হাত। 

“এহি মণি দিও মাতা প্রভুর সাক্ষাত ॥ 

আপনার গলে মাও রাখহ এখন। 

অবিলম্বে বিমানে করহ আরোহণ ॥ 

তখনে সুন্দরী রাধা হরযিত হৈয়]। 

শাগুড়ীর আগে কহে পদ-ধুলি লৈয়! ॥ 

ক্ষেমিও সকল মোর যত অবিনয়।, 

আইহনেরে সন্বোধিয় এহি কথ কন ॥ 

কান্দিয় তথনে মায়ে পুক্রে কহে কথা । 

স্নান করি বেশ ধরি তবে যাও তথ! ॥" 

রাধা ৰোলে--“বেশে মোর কোন্ প্রয়োজন । 
* “এহি মতে দেখি গিয়! প্রভুর চরণ ॥+ 

শাগুরীর পদ বন্দি স্বামী সম্ভাধিয়!। 

রথে আরোছিল রাধা হরযিত হৈয়! ॥ 

শ্রীমতী মহোদ। স্থানে কহিল সুন্দরী । 

“আমারে দেখিও গিয়া ছারকা-নগরী ॥+ 

ননদী সখীর গলে ধরিয়। সুন্দরী । 

ক্রমে ক্রমে সম্তাষিল যত গোপ-নারী ॥ 

বিষাদ ভাবিয়া! শোকে কান্দে ব্রত্ত-সবে। 

তখনে বিমান তবে চালায় উদ্ধবে ॥ 
১৪ গং ঙীঁ 

এহি মতে অস্ত-গিরি গেল দিবাকর। 

উদ্ধব মিলিল গিয়। ঘারক1-নগর ॥ 

উদ্ধবে বোলয়ে 'মাও গুন নিবেদন। 
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বিদামানে দেখ এহি প্রভুর ভূবন ॥ 
রাধা বোলে--ণুন বাপ আমার উত্তর । 

পদ-ব্রজে যাইমু আমি প্রভুর গোচর ॥+ 
তাক শুনি উদ্ধবে রথ রহাইল। 
তখনে সুন্দরী রাধা হাটিয়! চলিল ॥ 

রাধার শরীর-তেজে জলে পুরীখান। 
বপু তগু-কাঞ্চন যে দেখিতে সমান ॥ 

অগ্নি-উক হেন রাধ! দেখে সর্ব-জনে। 

অনিমিখ-নয়নে দেখিল তত ক্ষণে ॥ 

সতাভামার মন্দিরেত প্রভু নারায়ণ। 

আপিল নুম্দরী রাধ! জানিল তখন ॥ 
গোবিন্গে বোলয়ে “গুন দেবি সত্যভামা । 
আসিল মোর প্রাণেশ্বরী সেছি তিলোত্তম! ॥, 

সত্যভাম! বোলে 'প্রভূ এখা আন গিয়া । 
আমি-সবে দেখি তানে নয়ন ভরিয়া! ॥! 

গোবিন বোলেন গুন অনুব্রজি আনি। 

পরিণামে দেখি ছঃখী হইব! কামিনি ॥? 
সতাভামা আদি অঙ্ট রমণীর সঙ্গে। 

অনুব্রজি আনিতে গোবিদ্দ যাই রঙ্গে ॥ 
উদ্ধবে বোলয়ে “মাও শুন নিবেদন। 

নারী-গণ লৈয়। দেখ আইসে নারাকপ ॥ 
এহি অষ্ট সুন্দরী বিবাহ করিছা্িং। 
তোমার সন্তরমে তান! আপনে আসিছাঞ্ডি 8 
গুনিয়! সুন্দরী রাধা! হরযিত-মনে । 

মন্দ মন্দ চলি বাই খঞ্জন-গমনে ॥ 
হেন কালে বছপতি দেখিল রাধারে। 

অবল শরীর ক্ষীণ হাটিতে না পারে ॥ 
কালা বস্ত্র পরিধান শোকে আকুলিত। 

শ্রীতীয় কথাখানি জঙ্গিল প্রতীত ॥ 
রক্ত-গৌর শরীরেত মলিন বসন। 

মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চক্রের কিরণ ॥ 
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শরীরের তেজ বর্ণ উ্ধার সমান। 

তপ্ত-কাঞ্চন হেন জলে পুরীখান ॥ 

নান! মতে শোভিয়াছে অঙ্গের অভরণ। 

কৌস্তভ-দীপিত-ক্রমে জলে ছুই স্তন ॥ 
ভবানীরে জিনে রূপ হেন তিলোত্তমা । 

হেরিয়া মুচ্ছিত নারী আদি সত্যভাম। ॥ 
গঁ স্ রঃ 

রুলিনী আদি অষ্ নারী রৈল সেহি স্থান। 

একেম্বর গেল হরি রাধা! বিদ্যমান ॥ 
রা ক সঃ 

প্রভুর রাতুল-পদ দেখি সুবদনী। 
তপনের তাপে যেন উনার কাচ। ননী ॥ 

দেখিয়! সুন্দরী রাধা পুলকিত অতি। 
কুরঙ্গ-অাখির জলে তিতে বন্থমতী ॥ 
প্রদক্ষিণ সপ্ত বার করিয়া সুন্দরী । 
কোকিলার স্বরে কছে দণও্বত করি ॥ 

'অয়ে প্রভু নারায়ণ গুন নিবেদন। 

সগুদশ মাসে আজি হৈল দরশন ॥ 

হৈনত ভরস! মোর ন। আছিল মনে। 

তজিমু ছুইখানি তোমার রাতুল চরণে ॥ 
প্রভুর কমল-পদে দিয়! হুই হাত। 
কান্দে চন্দ্র-মুখী রাধ। হয় অশ্র-পাত ॥ 

“বিরহ-জালায়ে নিশি-দিসি পুড়ি মরে] । 

নম অবিষেক-সিদ্ধ নমস্কার করে| 

কঠিন হৃদয় তোর কুলিশ-আকার। 
সত্য-হীন মিথ্যা-বাদী করে? নমস্কার ॥/ 

ক ঙ ০ 

এহি মতে শশি-মুখী রাঙগা-পদে ধরি। 
বিবিধ কাতর বোলে দগডবত করি ॥ 

প্রণাম করিতে তেজ বাড়িল গুচুর। 
মলিন-কুবেশ রাধার সব হৈল দুর ॥ 
প্রচণ্ড অন্ধের তেজ সেহি ক্ষণ হৈল। 
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সহিতে না পারে উদ্ধব দূর হৈয়। রৈল ॥ 
সায়-কালে সেছি তেজে জলে পুরীখান। 

দ্বারকানিবাদী লোক ত্রাসে কম্পমান ॥ 

আপন। অনুমান করি কেহ নাহি বুঝে । 

সর্ব-লোকের তনু দহে রাধিকার তেজে ॥৮ 
গঃ কঃ 

স্থন্দরী রাধার কোপ দেখি অতি বড়। 

বাস্ত হৈয়া শ্রাহরির চিন্ত। হৈল দড় ॥ 

পুটাঞ্জলি করি বোলে শ্রীমধুস্ছদন। 
গুন হের চন্দ্র-মুখী মোর নিবেদন ॥ 

আমা &তে পর-দার হৈয়াছে বিস্তর । 

কপা-যুক্ত হৈয়! প্রিয়! মোরে ক্ষেমা কর॥ 

এহি রাঞ্য সিংহাসন সকলি তোমার । 

পাটেম্বরী হৈয়। প্রিয়। কর অধিকার ॥ 

পরিহার করে? প্রিয়৷ চরণেত ধরে1। 

পুনরপি ভৎন যদি তোর আগে মরে! ॥ 

এইরূপে হস্ত-যোড়ে বোলে যছুপতি । 

তবে গ্রতুত্তর দিল! রাধ! গুণবতী ॥ 

“য়ে গ্রতূ মুনি-রাঁজ কপট-সাগর। 
তোমার চরিত্র মুগ জানে? পূর্বাপর ॥ 

ক্ষেমিতে উচিত এবে জাঁনিছু দকল। 
মুখে মাত্র মিষ্ট বোল অন্তরে গরল ॥ 

জানিছু জানিছু মুখ তোর যেহি মন। 
তবে যে এমত কহ নিম্লজ্জ কারণ।॥ 

সৌতিনের মেলে মুগ বঞ্চিতে সাহস। 

ছাড়িমু পরাণ দড় এছি সে মানল ॥ 

বিধির নির্বন্ধ ঘ্বারকাত মোর বধ। 

এহি সে ভাঁগা মোর দেবিলু রাজা-পদ ॥, 
করুণ৷ করিয়া! কান্দে বাধ! গুগবতী । 
রাধার করুণ! শুনি ছুঃখিত শ্রী-পতি ॥ 

কান্ছিতে কান্দিতে রাধা হইল মোহিত । 

দেখিয়! শী-পতি ছেল মত্যস্ত হুঃখিত ॥ 
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কি করিলে কি করিব চিস্তে মনে মন। 

আকাশে থাকিয়া চিত্তে যত দেব-গণ ॥ 

বিরিঞ্ বৌলয়ে__ইন্দ্র প্রমাদ হইব। 
বিষুরে লইয়। লক্ষ্মী বৈকুঠঠে আসিব ॥ 

ন| মারিব হুষ্টজন না খগ্ডিব ভার । 

অত্যন্ত প্রচণ্ড কোপ বাড়িল রাধার ॥ 

ক্ষেম। নাহি করে কোপে করয়ে রোদন । 

আসিব প্রভুরে টৈয়! বৈকু-তুবন 1 

সহত্রাক্ষে বোলে--"শুন কমল আসন। 

পরিহার করি কহ প্রভূর চরণ ॥, 

তখনেহি পদ্ম-যোনি আসি সেহি স্থানে । 

দগবত ঠহয় পড়ে প্রভুর চরণে ॥ 

বরহ্ধা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীর।ধা-রূপিণী লক্ষ্মীর বনু স্তব-স্ততি করিস! শ্রীক্কষ্ণকে বলিলেন, 

“সৃষ্ট্ি-নাশ না করিও প্রভূ শত্র-জিৎ। 

লঙ্ষ্ীরে সন্তোষ বর তাঁন মনোহিত ॥” 

শ্রী-পতি বোলয়ে আত্ম-ইচ্ছ। নহে মন। 

নিবেদন করি কহ রাধার চরণ ॥ 

তখনে বিরিঞ্চি চতুভূজি পুট করি। 
পরিহার করি বোলে 'শুনহ সুন্দরি ॥ 

, যারত অনিষ্ট নাশে প্রভূ চক্র-পাণি। 

তত দিন মহী-তলে রহিবা কাঁমিনি ॥ 

যেমত বিলাস ভোগ করিছ গোকুলে। 

তেমত কৌতুকে বঞ্চ গ্রীহরির উলে ॥+ 

রাধা বোলে 'তবে আমি রহিবারে পারি । 

গুপ্ত করি রাখে যদি শঙ্খচক্র-ধারী ॥' 

হরি বোলে 'আমারু, জাছয়ে এহি মতি। 

আপনার স্থানে চলি যাহ প্রজাপতি ॥' 

প্রদক্ষিণ করি ব্রহ্া করিল গমন। 

রাধিকার তেজে দে দ্বারক-ভূবন ॥ 

ছারকা-নিবাসী সব ত্রাসে কম্পমান। 

কোথ। গেলা রাম কৃষ্ণ কর পরিআণ। 

প্রলয্-কালেত যেন দ্বাদশ মার্তগড। 
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তেন মতে দহে তেজে অধিক প্রচণ্ড ॥ 

তিলোতমার রূপ-গুণ তেন প্রজ্থলিত। 

মনে মনে রাঁধা-কাস্ত হইল চিন্তিত ॥ 

নিবেদন ব্রহ্গার লোকের গ্রতিকার। 

শরীরে রাখিমু রাঁধ! এহি যুক্তি সার ॥ 
পূর্ব্বে যে রাধার বর হুইল ম্মরণ। 

এতেকে নিশ্চয় কৈল শ্রীমধুহদন ॥ 
স ক রং 

মায়ায়ে মোহিত হেয়! ত্রেলোক্যের নাথ। 

আচদ্িত গোবিন্দের হল অশ্র-পাত ॥ 

দণ্ডবৎ করি রাধ! বন্দিতে হরিরে। 

নয়নের জল পড়ে রাধার শরীরে ॥ 

সেহি ক্ষণে প্রচ তেজ হইল শীতল। 

গর্ব-লোক সম্ভোষিত রাধিক1 বিকল! 

তবে ব্রহ্ম-সনাতন হইল বিভোল। 
গলে ধরি সুন্দরী রাধারে দিলা কোল ॥ 
সগুদশ মাসে অঙ্গ হৈল মিশামিশি। 

মগ্ন হল হরি-অঙ্গে রাধিক। রূপসী ॥ 
সং র্ ঞ 

শ্রীহরির প্রেম-রসে হল! এক-অজ |. 
অঙ্গীকার মহাজনের কেনে হৈবু ভগ ॥ 

আমাদের এই প্রবন্ধ বিষয়-গৌরবে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর আমরা আর 
ভবানন্দের এই কাব্যথানার বিশেষত্ব ও কবিত্বের বিশ্লেষণ করিয়। বুঝাইবার প্রয়াস করিব না। 

হরি-বংশ হইতে যে পয়ার ও পদগুলি উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, আম।দিগের বিশ্বাস যে, উহা হইতেই 
ভৰানম্দের কাব্যখানির বিশেষত্ব ও কবিত্বের যথে্ট পরিচয় পাওয়া ধাইবে। 

উপসংহারে ভবানন্দের দেশ ও কাল সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথ! বল! আবশ্তক । ভৰানন্দের 

এই বৃহৎ কাবাধানির মাত্র হইখান! হম্তলিখিত পুধি আমর! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। 
“ক' চিহ্নিত প্রথম ও প্রাচীনতর পুথিখান। বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের লিখিত ; "খ' চিহ্িত 

পুথিখানি বাজাল। ১২১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। (ক) পুথিখানি পাবনায় ও ( খ) 

পুথিখানি কুমিল্লায় পাওয়া! গিয়াছে। পুথি ছইখানার মধ্যে পদ ও পয়ারের সংখ্যার এরূপ 
বেশকম এবং পাঠের এত অনৈক্য দেখা যায় যে, পুথি ছুইথানাকে একই গ্রন্থের ছুই 

বিভিন্ন রূপান্তর ( $৩:5197 ) বলিলেও চলে। (ক) পুখিখানি মম্নমনসিংহের অন্তর্গত 
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সুসঙ্ন পরগণায় ও ( খ ) পুথিখানি কুমিল্লার অন্তর্গত মিহিরকুল পরগণায় লিখিত হইয়াছিল 
উপ পুধির মধ্যে যে আটদ্রিশ বৎসরের বাবধান আছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে ষে এরূপ 
একখান! বৃহৎ গ্রন্থ পূর্বব-বঙ্গের নানা স্থানে ছড়াইয়! পড়িয়া, 'সাত নকলে আদল খাঁন্তা' হইয়া 
এরপ বিভিন্ন মুত্তি ধারণ করিয়াছে, ইহা সম্ভবপর মনে হয় না) সুতরাং (ক) পুধি লিখিত 
হওয়ারও অন্যান পঞ্চাশ বৎসর আগে অর্থাৎ বর্তমান সময়ের প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে 
কৰি তবানন্দ প্রাহভূত হইয়৷ তাহার এই বৃহৎ ও অপূর্ব্ব কাবাথানি রটনা করিয়াছিলেন, 
এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। হরি-বংশ পুথিখানির কোনও গ্রতিলিপি 
এযাবৎ পশ্চিম-বঙ্গে পাওয়! যায় নাই; প্রণিধান করিলেই প্রতীত হইবে যে, উদ্ধত স্থৃল- 
গুলিতে যে, পূর্ব-ময়দনসিংহ ও কুমিল্লায় ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্ধ দেখা বায়, সেগুলি 
ফেবল লিপি-করদিগের কারিকরি নহে) কেন না, সেগুলি এমন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, 
রচনার ভাঁব ও ছন্দ ঠিক রাখিয়া উহাদের পরিবর্তে অন্ত কোনও শব্ধ বদাইতে পারা যায় না। 
এ জন্ত আমরা ভবানন্দকে পূর্ব-ময়মনসিংহ বা কুমিল্লার অধিবাঁসী বলিয়াই অনুমান করি। 
হরি-বংশের পরার ও গীতগুলিতে যে ছই তিন শত ভিত! পাওয়! গিয়াছে, উহার কোথায়ও 
দীন ভবানন্দ' ব্যতীত কবি “ঘবিজ+ বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ইহা তাহার বিনয-গ্রস্থত 
কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। তবানন্দের রচনায় তীহার সংস্কত-ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার 
যথেষ্ট পরিচয় পাঁওয়! যায়। সেই প্রাচীন সময়ে সংস্কত আযর্কেদ-শান্ত্রে জ্ঞানলাত করার 
জন্ত ব্রাঙ্গণেতনন কোন কোন জাতি, বিশেষতঃ বৈদ্য-জাতীয় ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ 
অনুশীলন করিতেন; সুতরাং ভবানন্দ ব্রাহ্মণ না হইয়া, বৈদ্য কিংবা অন্ত-জাতীয় হওয়াও 
বিচিত্র নহে। তিনি যেই কালের, যেই দেশের ও যেই জাতির লোকই হউন না৷ কেন, 
তাহার এই 'হরি-বংশ' কাব্য তাহাকে বাঙ্গাল! সাহিত্যে যে অমর ও চির-ম্মরণীয় করিয়। 
রাখিবে, তাহাতে বিদ্দুমাত্রও সঙগোহ নাই। 

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 
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সামাজিক জীবনের প্রকৃতি 

অর্থশান্ত্রযুগের সামাজিক জীবনের বৈশিষ্টাও অনেক ছিল। মনে হয়, যেন সে সময়ে 

এখনকার দিনের মত জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না। আমার্দের সময়ের মত লোকে 

আমরণ উদরান্ের চিন্তায় কাটাইত লা। যাহার যেমন অবস্থা, সে সেরপই নি সঙ্গতির মধো 

থাকিয়া অতিচিস্ত। বা অতিক্লেশের দাস ন| হইয়। শ্বচ্ছন্দে জীবন যাঁপন করিত। কষকাদি নিজ 

নিজ শশ্তসম্পদেই জীবননির্বাহের ক্লেশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত। শ্রমজীবীরাও 
অভাব-পীড়িত ছিল ন!। ব্রাঙ্গণাঁদি উচ্চবর্ণের লোকের! উচ্চ রাজকার্ধেয অর্থ উপার্জন করিত 

আর শ্রেঠী ধনীদিগের ত কথাই ছিল না। 

নান! কারণে তখন জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই । লোকে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন 

করিয়াই তাহাতে সন্তষ্ট থাকিত। আন্কালের মত এত উচ্চ আশাও ছিল না। আর 

বিদেশীয় কুশিক্ষার মোহে নিজ নিজ জীবিকার পথ ছাড়িয়া, চাকুরী ব৷ উচ্চ পদের আশায় নিজ 

নুখন্বচ্ছন্যের পথে কাটা দিত না। বৈদেশিক ব্যবসাবাণিজ্যও এত প্রবল হয় নাই, আর 

ব্যবসার নামে দেশের শন্ত ব| উৎপন্ন দ্রব্য রানির এত ব্যবস্থ। ছিল না। দেশের টাক] দেশেই 

থাকিত। রাজকর্মচারীরাও জিনিসের দর বাধিয়৷ দিতেন। ব্যবসায়ীকে অবাধ শ্বাধীনত| 
দিতেন না। তাহারা ইচ্ছামত দ্রব্যাদির দূর বাড়াইতে পারিত,না। সরকারও গ্রজাসাধারণের 

স্বাচ্ছনায আগে দেখিতেন। 

লোকে ভোগন্থুখ করিতেও জানিত। এখনকার মত মাডানানের ফলে নিরানন্দের 

ল্লোভ দেশে আসে নাই। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের_-এককালীন সেবাই চলিত। ধর্মের 

নামে এত কাঠোধ্য আসে নাই। বরঞ্চ অর্থেষণা দেশে প্রবল ছিল। গ্রথম জীবনে বিদ্যাচর্চা, 

দ্বিতীয়ে ধনাগম-_গার্বস্থাজীবন, আর শেষ বয়সে ধর্মচচ্চার বাবস্থা ছিল। মুমুক্ষু বা জ।নপিপানু 
লোকে ধর্ম্পৃহার জন্ত সংঘার্দিতে যোগ দিতেন, আর আর্ধ্যমতাবলম্বীর দল শেষ বয়সে 

বানপ্রস্থী ব৷ ভিক্ষু হইতেন। 
ধর্ম লইয়। বাড়াবাড়ি করার সুবিধাও ছিল না। মধ্য বয়সে কেহ স্ত্রীপুত্রাদির ভরগপৌষ- 

ণের ব্যবস্থা না করিয়। সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে রাজকোপে পড়িতে হইত। আর স্ত্রীলোককে 

ংঘে যোগদান করাইলে বিশেষ দণ্ড হুইত। কেহ সন্যাস ধর্ম অবলব্বনের ইচ্ছ৷ করিলে 

তাহাকে নিঞ্জ পরবারবর্গের ব্যবস্থ। করিয়া তবে নম্রাস গ্রহণ করিতে হইত। নচেৎ রাজা- 

% ১৩৩১।২২এ অগ্রহায়ণ একত্রিংশ বাধিক, তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে গঠিত 
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দেশে দ্ডিত হইতে হইত। রাঁজকর্খচারীরা এইরূপ লোককে গ্রহণ করিয়! তাহার দণ্ডের 
বাবস্থা করিতেন। 

প্রকৃত বানগ্রস্থীদিগের জন্য রাঁজ সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। বানপ্রস্থীর। অনেক 
বিষয়ে অকর ছিলেন। তীঁহাদের জন্য আবার ব্রহ্মদোমারণ্যাদির বাবস্থ। থাকিত। 

এবার সাধারণ গৃহী লোকের জীবনের কথা বলিব। হুঃখের বিষয়, অর্থশাস্ত্রে লোকের দৈনিক 

ভীবনের কোন কথা নাই। আর বাংস্যায়নের কাঁমস্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন গ্রন্থেই উহার বর্ণন। 

নাই। তবে শেষোক্ত গ্রস্থের বর্ণনা পড়িয়া, অর্থশান্ত্রের নানা স্থান পর্যালোচনায় যাহ! বুঝা যায়, 

তাহা হইতে টনিক জীবনের আভাস দিবার চেষ্টা করা যাইবে । সাধারণতঃ শযা। হইতে 
উঠিয়াই লোকে মুখ প্রক্ষালনাদির পর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্ধয সম্পন্ন করিয়া, প্রাতরাশ 

আহারান্তে নিজ নিজ বৃত্ানুষায়ী কার্যে মনোযোগ করিত। শ্রমজীবীর দল নিঙ্গ নিজ 

কার্ষ্য নিযুক্ত হইত। ধনীর! বিশ্রস্তালাপে পূর্ববাহ অতীত করিয়া, মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে ল্লানা- 

হারে মনোযোগ দিতেন। ধনী দরিদ্র সকলেই নিত্য স্নান করিত (বাত্ন্তায়ন বলেন, নিতাং 

ানং)। আর এইক্নানের আবার বিশেষ ব্যবস্থাও থাকিত। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে 

মানাগারের কথার উল্লেখ আছে । আবার লোককে স্নান করাইবার ভন্ পক (বা! পালিভাষায় 

নহাঁপক ) নামক এক শ্রেণীর লোক থাঁকিত। ন্নানকালে ধনী লোকের! ন্নেচুর্ণাদি নান! প্রকার 

দ্রব্যাদি বাবহার করিতেন ও তদস্তে গন্ধাদিতে শরীর লিগ্ত করিতেন । 

নান ভিন্ন আবার উৎসাদনের ব্যবস্থা ছিল। (বাৎ্ন্তায়ন বগেন,_দ্বিতীয়ং উৎসাদনং )। 

সানাস্তে আহারের ব্যবস্থ। ছিল। আহারে বিশেষনপ চর্ব, চোষ্য, লেহা, পেয়ের ব্যবস্থা থাকিত। 

আহারাস্তে বিশ্রামের পর দরিদ্র লোকে নিজ কার্ষ্য মনোৌধোগ দিত। ধনীর দল বা সৌথীন 

বিলাসীর। নিদ্রায় মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। তদন্তে তাহারা অপরাহে গোষ্ঠী, মিত্রসম- 

বায়, সমাপানকাদিতে গমন করিয়া, তথায় আনন্দে কালাতিবাহিত করিতেন। 

সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের কথ! অর্থশীন্ত্রে বিশেষ কিছু নাই। তবে রাজ প্রণিধি 

অধ্যয়ে ও নিশাস্ত গ্রণিধি অধ্যায়ে রাজার দিনকৃত্যের অনেক কথাই পাঁওয়] যায়। উক্ত অধ্যায় 

দ্য হইতে দেখা যায় যে, রাজ৷ প্রত্যহ অতি প্রাতিঃকাঁলেই উঠিতেন। প্রত্যুষেই--এমন কি, 
রাঁজ্ির শেষ অষ্টম ভাগে প্রাতিঃকত্যাদি পমাপন করিয়া, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির আশীর্বাদ 

গ্রহণ করিয়া, চিকিৎসক ও মৌহুর্তিকের সহিত সাক্ষাৎ করার পর সবৎসা গাভী ও বৃষ প্রদক্ষিণ 
করিয়া সভায় উপস্থিত হইতেন। প্রথম অষ্টম ভাগে নিক আয়-বার চিন্ত! করিয়া, দ্বিতীয়ে সভাগৃহে 

গ্রজাসাধারণের অভাব অভিবোগের চিন্তা করিতেন। অতঃপর তৃতীয়ে স্নান ভোজন সমাপন 

করিতেন। স্নান ভোজনাস্তে যথাক্রমে অধ্যক্ষাদির সহিত কারধ্ধ্যচিন্ত| করিয়া, মন্ত্রী ও চারবর্গের 

সহিত পরামর্শ, মন্ত্রণাদি সমাপন ও তাস্তে সৈম্তাদি পরিদর্শন করিয়া, সেনাপতির সহিত দৈস্তাদির 

বিষন্ন আলোচনা করিয়! দিব শেষ করিতেন। 

রাত্রিকালের কর্তব্যও এরূপ উক্ত অধ্যায়ে বিবিত আছে। রাত্রির দ্বিতীয় অষ্টম ভ|গে স্নান 
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ভোঁজন সম্পন্ন হইত। ' উহার পরের ছুই ভাগ অস্তঃপুরে নিজ্রাদিতে কাঁটাইতেন। আর 

পঞ্চম ভাগ অতীত হইতে ন| হইতেই জাগরিত হইয়া শ্বকার্ধ্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন। 
রাজজীবনে ও প্রজাসাঁধারণের জীবনে অবশ্ত অনেক প্রভেদ ছিল। বাহির হইতে স্ুখবিলাঁস- 

পূর্ণ প্রতীয়মান হইলেও উক্ত যুগের রাজতন্ত্রের রাজ্যশ্বর কঠোর জীবনই অতিবাহিত করিতেন। 
শাস্তি জীবনে খুব কমই ছিল। প্রতিনিয়তই রাজ্যরক্ষার চিস্তা, প্রাণরক্ষার চিন্তা গ্রভৃতিতে 
রাজহৃদয় অভিভূত হইত। মন্ত্রী, ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র, গুপ্রশত্র, সকল হইতেই রাজার ভয়ের 
কারণ ছিল। নান! কারণেই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন হইত । হ্বদেশীয় বা বিদেশীয় 

গপ্তশক্র খাদ্যে বিষ মিশাইতে চেষ্টা করিত। তজ্জন্ত খ।দ্যের বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন 

হইত। অগ্রে থাদ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, উহার বর্ণাদি হইতে উহাতে বিষ আছে কি না, 

তাহ! দেখা হইত। পরে রক্ষিত পণ্ড-পক্ষীকে খাওয়াইয়৷ উহার নির্দোধিতা প্রমাণিত হইত। 

রাজঅন্তঃপুরে সর্পাদি ছাড়িয়া দিয়া বা! অগ্রিগ্রয়োগে গুগুহত্যার ভয়ও ছিল। তজ্জন্ত 

নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইত । রাজ্জী বা অন্তঃপুরিকাদিগের উপরও সম্পূর্ণ 

বিশ্বাস স্থাপনের উপায় ছিল না। তজ্জন্ত অন্তঃপুরে নাঁনাজাতীয় স্ত্রী পুরুষ ষণ্ড বামনাদি 

প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। বেস্তা, ববনী, শ্রেচ্ছ রমনীও বিশ্বস্ত গ্রহরীর কার্য করিত। তাখার! 

পূর্বে সমন্ত সন্ধান লইয়! রাজাকে সংবাদ দিলে, তবে রাজা মহ্ষীবিশেষের গৃহে আসিয়া 
হ্থরক্ষিততাবে কালাতিপাত করিতেন। পৃথিবীর সর্বব্র সর্দসময়েই রাজগণের এইরূপ 

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। রোমক সাআাজ্ো, মধাধুগের ফরাসী রাঁজ্যে এবং এমন কি, 

ইদদানীস্তন কালের চীনসাস্রাজ্য ও তুর্কসান্ত্রাজ্যে এ্রনূপ ব্যবস্থাই ছিল। যাহার! তুরঞ্চের 
ভূতপুর্ব্ব পদচ্যুত সম্রাট দ্বিতীয় আবছুল্ হামিদ্দের অস্তঃপুর-জীবন পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের 

এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে হইবে ন1। 4 

সপত্বীবিদ্বেষজর্জরিতা বা পুত্রের সিংহাসন-লাভাথিনী রাজ্জীগণও গুপ্তযড়যন্ত্র করিয়া 

শ্বামীর প্রাণনাশ করিতে কুপ্তিত হইতেন না । অর্থশাস্ত্রে এইরূপ গুপ্ত হত্যার উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ ভদ্রসেন কারষ ( করধরাজ্যাধিপতি ), বিদুরথ ও জনৈক কাশীরাজের নাম উল্লিখিত 

হইয়াছে। উক্ত নামগুলি বৃহৎসংহিতা, হর্চরিত ও অন্ত ছুই চারিখানি গ্রন্থে পাওয়! যাঁয়। 

এ সবের বিস্তৃত আলোচন। বর্তমান প্রবন্ধের বিভত। আত্মরক্ষিক প্রকরণ পাঠ করিলে 
এ বিষয়ে আরও অনেক কথ! জান! যায়। রাজা প্রাসাদ হইতে বহির্থত হইলে দশবর্গীয় 

প্রহরি-পরিবৃত হইয়। যাইতেন। নান! বেশধারী চারবর্গ আসে-পাশে থাকিত। এইরনপেই 

রাজার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পুঞ্রগণ হইতেও বিশেষ ভয় ছিল। পুন্রদমনের জন্য 

বিশেষ ব্যবস্থ। অন্ত অধ্যায়ে বিবিত আছে। দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা 

করিয়াছি। এবার জীবন সম্পর্কে, সাধারণের আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা 
গ্রভৃতির কথা বলিব। 

আহার এখনকার দিনের মতই মিশ্রিত ছিল। অন্নতওুলাদি, গোধুম বা যব হইতে প্ররস্তত 
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রুটি বা পিষ্টকাঁদি ও সঙ্গে শাক বাঞ্জনাদি, দুগ্ধ, পাঁয়স, ঘ্বৃত, মাংস, মতন্ত, অল্প মিষ্টাদি লইয়াই 

লোকের আহাধ্য হইত। তবে মনে হপ্ন যে, তৎকাঁলের আহার পত্রিমাণে অধিক ছিল এবং 

উহাতে মৎ্স্তমাংসাদি উত্রৃষ্ট আহার্ষ্যের প্রাচুর্য ছিল। এ সম্বন্ধে অর্থশান্ত্রে ভাঁগাক্রমে 
আমর] অনেক বিশেষ বিবরণ পাইয়াছি। উক্ত গ্রন্থে কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষের অধ্যায়ে আমরা 
আহার্ধ্য দ্রবা ও উহ্বার পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারি। উক্ত অধ্যায়ে নানা- 

জাতীয় ধান্ঠ, ফল, শ্নেহ, মধু, ক্ষার, শাঁক লবণাঁদির কথ। বিবৃত হইয়াছে। আরও আমর! 
জানিতে পারি যে, উৎপন্নের যে অংশ রাজ। করম্বরূপ গ্রহণ করিতেন ব1 রাভক্ষেত্রাদিতে 

যাহা উৎপন্ন হইত তাহা প্রতিব্ৎসরে রাঁজ-কোষ্ঠীগারে সঞ্চিত হইত। উহার অর্ধাংশ 
হইতে রাজভূত্য বা পরিজনারির ভরণ পোষণ হইত। আর বক্রী অর্ধাংশ গ্রজাসাধারণের 

বিপদাদিতে ব1 ছুতিক্ষাঁদির কালে প্রজার প্রাণরক্ষার জন্ঠ সঞ্চিত থাকিত। অসময়েই উহ! 

ব্যয়িত হইত, নচেৎ নহে। ( ততোহ্র্দমাপদর্থং রক্ষেৎ, জানপদানাম্ অর্ধমুপভূপ্তীত-_-নবে 

চানবং শোধয়েৎ )। 

এই অধ্যায়েই প্রদঙ্গক্রমে সাধারণ ভদ্রলোকের তৎকালের আহার্ধ্য-পরিমাঁণ দেওয়। আছে। 

খাগ্ধ পরিমাণের হিসাবে কৌটিল্য বলেন যে, জর্ধয পুরুষবিশেষের একবার ভোঁজনের জন্ত ১ গ্রন্থ 

চাঁউলের অন্ন, পিকি প্রন্থ হপ, আর + প্রস্থ তৈল বা ত্বতলাগে। * আর নিয়শ্রেণীর 

লোকের খ|দ্যের জন্ত এ পরিমাণ চাউল এবং ৬ প্রস্থ ঘ্বৃত, তৈল ও স্থপ হইলেই হইত। 

স্ীলোকের পক্ষে পুরুষের & ভাগ খাঁদয পরিমাণ ও বালিকার পক্ষে অর্ধ হইলেই যথেষ্ট। 

অন্ন দ্বৃত সুপাঁদি ভিন্ন দাঁলের বিশেষ ব্যবহারই ছিল। অর্থশাস্ত্রে মুগ, মন্থর, কুলখ মাঁষ 

প্রভৃতি দালের ব্যবহারের ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। এত্ত মত্ত ও মাংসের ব্যবহারও 
প্রচুর ছিল বলিয়া বোধ হয়। *জীবস্ত মতন্ত ভিন্ন শুষ্ক মন্তের ব্যবহারের কথ! ও উল্লিখিত 
হইয়াছে । আর মাংসব্যবহার তখনকার দিনে প্রচুরপরিমাণে চলিত, তাঁহ। পূর্বেই বলিয়াছি। 

অহিংসাবাদের প্রভাবে নিরামিষপ্রিয়তা বা শাক তৃণাদি ভোজনে শীঘ্র ঘ্বর্গলাভের বান! 

তখনও দেশে বিশেষ বলবতী হইয়াছিল বলিয়। বোধ হয় না। বৈদিকযুগে মাংসের প্রচুর 
বাৰহার অনেকেরই পরিজ্ঞাত আছে। তৎপরবর্তী যুগে জাতকাদিতেও বহু প্রকার 
মাংসের ব্যবহার দেখা যাঁয়। হই একটি জাতক পাঠে দেখা যায় যে, নিয়শ্রেণীর মধ্যে নানা- 
জাতীয় পণুর-_এমন কি, বৃষ বরাহাদির মাংস ভক্ষণও চলিত। খৃঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ 

বুদ্ধ কোন ভক্তগ্রদত্ত বরাহমাংস ভক্ষণেও কুষ্ঠিত হন নাই। এমন কি, উক্ত মাঁংদ 

অতিরিক্ত ভক্ষণে উদরাময়েই তীহার মৃত্যু হয় বলিয়া! লিখিত আছে। আর মহাভারতের বর্ণনায় 
দেখ! যাঁয় ষে, মাংসই শ্রেষ্ঠ আহার বলিয়! পরিগণিত হইত। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বোক্ত 

নীতি গুনির মধ্যে দেখ] যায় ষে, তৎকাঁলে আচ্যশ্রেণীর লোকের আহার মাংসপগ্রধান ছিল। 

মধ্যবিত লোকে দুগ্ধ দ্বতাদি প্রধান আহার করিত আর দরিদ্র লৌকেই শাঁকাঁদি ভোজনে প্রাণ 

* ১ প্রন্থ-ন৩২পল; ১পল-্৪কর্, আর ১কর্ষ--৮*রতি। ইহ হইতেই পরিমাণ বুঝিয়। লউন। 
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ধারণ করিত ( “মাংসপ্রধাননাঢ্যানাং ক্ষীরপ্রধানং মধ্যানাঁং শাকগ্রধানং দরিদ্রাণাং”। যুধিষ্টিরের 

রাঁজনুয়, দ্রৌপদীর বিবাহ বা উত্তরার বিবাহের বর্ণনায় মাংসের ব্যবহারের বিশেষ বর্ণন। 
আছে। আর প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিয়! মহীভাঁরতকার রস্তিদেবের উপাব্যান ও নিহত 

গবাদি পশুর রক্তে চর্ম্থতী নদীর উৎপত্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন। 
ক্রমে অবশ্ত অহিংসামতের প্রচার হয়। ব্রাঙ্গণ খধিগণ ও ক্রমে জৈন বৌদ্ধাদি উক্ত মতের 

বছ পোষকতা করেন। মনে হয়, অহিংসার মাহাত্মা বর্ণনায়ও লোকে সহজে মাংদাহার হইতে 

বিরত হয় নাই। আজীবক ও অন্ান্ত দলের লোকও আহিংসাঁকে প্রধান ধর্ম বলিয়া উল্লেখ 

করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু হথাপি নাংসাহার একেবারে সহজে বর্জিত হয় নাই। 

কৌটিল্যের যুগে মাংসের ভূরি চলন ছিল। যে অধায়ের কথা বলা হইয়াছে, এ অধ্যায়েই 
কোটিল্য মাংস রন্ধনে ঘৃত ঠতলাদির পরিমাণ উল্লেখ করিগনা গিয়াছেন। তিনি নিজেও অকারণ 

পণ্ডবধের বিরোধী ছিলেন এবং বনু অধ্যায়ে চাতুম্মান্ত, পর্বদিবদ ও সন্ধিপ্রভৃতি দিবসে পক্ত-বধ 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এভিন্ন তিনি স্ীপণ্ত, বাল (অল্পবযস্ব) পণ্ড প্রভৃতি বধ একেবারে 

নিষেধ করিয়াছেন। উত্তরকালে অশোকের অন্ুশাসনগুলিতে ও অবাধ পশুবধ নিষিদ্ধ হয়। 

তিনি কতকগুপ্ি পশুবধ একেবারে রহিত করেন। আর স্ত্রীপন্ড বা অল্পবয়স্ক পশুণধ নিষিদ্ধ 

করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব(দিতেও পশুবধ নিবারণ করেন। অশোক অহিংসাবাদে বিশ্বাসী 

হইলেও সহজে মাংসাহার ত্যাগ করেন নাই এবং ষদিও উহ! কমাইয়৷ দিয়াছিলেন, তথাপি 

বছু দিন পর্যন্ত তাহার রন্ধনাগারে ১টি মুগ, ৩টি ময়ূর ও অন্ত কয়েকটি পণ্ড নিয়তই নিহত 

হইত। 
মাংসাহারের ভূরি প্রচলনবশতঃ রাঁজকর্মচারীরা উত্তম মাংস যাহাঁতে সরবরাহ হয়, 

তাহার ব্যবস্থা করিতেন। সুনাধ্যক্ষ অধ্যায়ে জান যায় যে, হুনাধ্যক্ষ এবং তাহার কর্মচারীরা, 

পচা বা দুষিতমাংস বিক্রয় রদ করিয়া! দিতেন। কুণ্ন পশুর মাংসও বাহিরে বিক্রয় হইত ন! 

( মুগপশুনামনস্থিমাংসং সদ্যোহতং বিক্রীণীরন.)। মাংপে ভেজাল দিলে বা দুষিতমাংস বেচিণে 
বিশেষ দণ্ডের বাবস্থা ছিল। গে। ও অন্ঠান্ত কতিপয় পশ্ড অবধ্য বলিয়৷ পরিগণিত হইঠ। 

( বৎসো বৃষে। ধেনুশ্চৈষামবধ্যাঃ )। 
মাংসব্যবহার এত প্রচলিত ছিল যে, সে যুগে লোক নাণা প্রকার মাংসের খাঁদ্য প্রস্তত 

করিয়া এখনকার হোঁটেলের স্তায় বিক্রয় করিত। অর্থশাস্ত্রের বহু স্থানে পাকমাংসিক নামে 

অভিহিত ব্যক্তিদের উল্লেখ দেখা যাঁয়। পাকমাংসিকদিগের ন্যায় গুদনিক, আপুপিক 

গ্রভৃতি অন্নবিক্রেতারও বহু স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। ইহারা বর্তমানের 1১0151৩০2০1 
সহিত তুলিত হইতে পারে। অবশ্ত ছই একটি কথা হইতে এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত 
করিয়া! বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে, উক্তরূপ ব্যবস্থা ন৷ থাকিলে উহার উল্লেখ পাওয়াও 

দুর্ঘট হইত। তবে ব্রাঙ্গণার্দি উচ্চ বর্ণর লোক উক্ত ক্রীত মাংস বাবহার করিতেন কি না, 

তাহা বল! কঠিন। 
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মাংসের মধ্যে বোধ হয়, অঙ্গ অথবা! মেষমাংসেরই তৃরি প্রচলন ছিল। তবে মনে হয় যে, 
্রাঙ্মণেতর জাতির মধ্যে বা উচ্ছখলদিগের মধ্যে শুকর বা কুকুটমাংদও চলিত। কৌটিলা 

কোশাভিসংহরণাধ্যায়ে যোনিপোষ কপিগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত প্রসঙ্গে কুকুট ও 

শুকরপোঁষধকদিগের কথা বলিয়ছেন। উহা দেখিয়া! মনে হয় যে, কুকুটমাংসও বেশ 
ব্যবহৃত হইত। “অভক্ষ্যা গ্রাম্যকুক্ুটাঃ” কথাটি বোধ হয়, শিক্ষিত ও সদাচারী ব্রাঙ্মণেই 

মানিতেন। কেন না, আফুর্কেদ শাস্ত্রে “কুকুটে৷ বল্যানাং* কথার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 

বাত্ন্তায়নও গৃহকন্রীর কর্তবোর মধ্যে কুকুটপালন উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানেও 
বঙ্গ বা আর্ধাবর্তের বা দাক্ষিপাত্যের ত্রাঙ্মণাি ভিন্ন নিয়জাতীয় লোকের! কুরুটমাংসে 

বিরত নহে। শুকরমাংসও এরূপ জাতকাদিতে উল্লিখিত আছে। তবে উচ্চ বর্ণে নোধ হয়, 

উহা ব্যবহার করিতেন না। এখনও রাজপুতান! ও হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে শিকাঁরলন্ধ 
বরাহম]ংস অতি পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষিত হইয়া থাকে। 

সে যুগের মাংসরন্ধনাদির বিষয় অর্থশান্ত্র ব অন্ত গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যাঁয় না। 

পরবর্তী যুগের গ্রচ্থাদিতে স্থালীপাঁক ও শূল্য মাংস উভয়েরই উল্লেখ দেখ! যায়। শকুস্তলায় 
শুলামাংসভূয়ি্ঠ আহারের কথা অনেকেরই পরিজ্ঞাত। আর মৃচ্ছকটিকে বহুবিধ মাংস 

রন্ধনের উল্লেখ আছে। এ সকল যুগেই রচিত নলপাকদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে মাংসাহারের 

পারিপাট্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ই জাঁনা যাঁয়। মাংসৌদন অতি গ্রাচীন। এমন কি, অর 

বেদে উহার বু উল্লেখ আছে। তবে পরবস্তা যুগে অহিংসাপ্রাধান্তবশতঃ মাংসাহাঁর ও 

মাংস ব্যবহার অনেক কমিয়া আসে। এখনকার যুগে পলাম্নাদি মুদলমানদিগের নিকট 

গৃহীত বলিয়াই অনেকের ধারণা । 
মত্ন্তাহারের কথাপুর্রেই বলিয়াছি। অতি প্রাচীন যুগে খখ্চদোদিতে অবশ্ত মৎসোোর 

বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু 'কালে উহার ব্যবহার চলিত হয়। মৎসাবিক্রয়ী ৫কবর্ত- 

দিগের কথ! বৈদিক সাহিত্যে বন্ধ স্থানেই আঁছে। স্বতিতেও বহু স্থানে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের মধ্যে শুদ্ধ 
ও অশুদ্ধ মতন্তের উল্লেখ আছে । জাতকাদিতে মত্ন্তাহারের কথ! বিলক্ষণই আছে। এমন 

কি, একটি জাতকের নামই ইলীশজাতক | বর্তমানে উত্তর পশ্চিমে অবশ্য মত্ন্তাহাঁর দ্বণার 
চক্ষে দেখা হয়। এমন কি, বঙ্গদেশী মত্য্যাহারী ব্রাহ্মণ পশ্চিমবাঁপীর নিকট অতি ত্বণার চক্ষে 

দৃষ্ট হন। হূর্ভাগোর বিষয়, উক্ত দেশের পণ্ডিতের নিজ দেশীয় আচারেই মোহান্ধ হইয়া! স্থৃতি- 
শাস্ত্রের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। - 

আুরাপান 

মত্হয মাংসাহারের তৃরি প্রচলনের সঙ্গে স্থরাপানেরও বিশেষ প্রচলন ছিল। এ কথ! 
অনেকের নিকটই অগ্রীতিকর হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে সকলকেই 

সুরাপানের কথা শ্বীকার করিতে হইবে। ব্রাঙ্ষণের পক্ষে অবশ্ত সুরাপান মহাপাতক বলিয়! 
গণিত হইত এবং উহাতে মরণাস্ত প্রায়শ্চিণ্তের বিধান ছিল ( সুরাং পীত্বা অগ্নিব্ণাং স্থরাং 
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পিবেৎ )। মদ্যপানের বিষময় ফলের উপলব্ধি করিয়াই এরূপ ব/বস্থ। লিপিবদ্ধ হয় । বর্তমান 
মামাজিক ইতিহাসেও উহা! দেখ। যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইউরোপের অনেক 
দেশেই মদাপান ও মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে । আমেরিকায় এ বিষয়ে বড়ই কঠোর বিধি 

প্রণীত হইয়াঙ্থে। মদ্য প্রস্তত-_-এমন কি, আমদানী করিলেও কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থ। এবং 

বিদেশীর সঙ্গে মদয থাকিলে উহ! বাঞেয়াপ্ত হয়, এ কথ! অনেকে ই জানেন । 

বর্তমানে আমাদের সমাজের অবশ্ত এরূুপই আগার। শিষ্ট লোকে মদ্যপান করিলে 

সমাঁজে নিন্দিত হন। কেহ ঝা গোপনে মদ্যপান করিয়৷ আকাঁজ্ষা মিটান। মধ্যযুগে তন্ত্রের 

দোহাই দিয় “কারণ সেবা” অনেক শাক্তেরই চলিত। এখন কারণ উঠিয়া গেলেও সত্য 
ইংরাজী বিধিতে অনেক শিক্ষিত লোকেই মদ্য পান করেন। 

প্রাচীন ফুগে অবশ্ত বিধিব্যবস্থ। বিপরীতই ছিল। বৈদিক যুগেন্রার গ্রচলন ছিল। 
আযুর্কেদাদিতে মদী, সুর, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি প্রচপিত ছিল। দ্বাস্ত্যের জন্ত ও উপকারিতার 

জন্ত অনেকেই খতুভেদে মদ্যবিশেষ সেবা করিতেন। সাধারণ গৃহী ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির 

মধ্যে উহ! চলিত। সদীচারী ব্রাঙ্মণেরা অবশ্ত মদঃপান ত্বপার চক্ষে দেখিতেন। কিন্ত 
এতৎসত্তেও উহ! সদ|চারবিহীন উচ্চ বর্ণ ঝ| নিনশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ চলিত ছিল। 

অর্থশান্ত্রের যুগে মদ্যের এত বহুল প্রচার ছিল যে, সুরাধ্যক্ষ নামে একজন উচ্চ রা কর্মচারী 

সুরা প্রস্তত ও বির্ুয়ের তত্বাবধান করিতেন। নগরের বিশিষ্ট স্থানে, স্বন্ধাবারে ও গ্রাম্য 

প্রদেশের নানা স্থানেই মদ্যের দোকান ছিল। মদ্য-ব্যবসায়ীদিগকে সরকারের অনুমতি 
লইয়া, উপযুক্ত করদান করিয়া! মদের দোকান খুলিতে হইত। যে কোন পরিমাণে মদ্য 

বেচার ব্যবস্থ। ছিল না। লোকবিশেষে ও পরিমাণানুযানী মদ্য বেচিতে অন্থমতি দেওয়। 

হইত। অধিক বেচিলে দণ্ডিত হইতে হইত। অর্থকুড়,ঘ, অর্ধ গ্রচ্থ ঝ ১ প্রস্থের অধিক মদ 
কাহাকেও বেচিবার অন্গমতি ছিল না। আর মদের দোকানে পুলিসের লোক ব। গুপ্তচরেরা 

বসিয়া মদ্যপার়ীদের আচার ব্যবহার ঝ প্রকৃতি পর্যালোচনা করিত। সন্দেহ স্থলে গ্রেপ্ত।র 

করিত। এরূপ দুষিত ঝা পচা মদ বেচিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মদের দৌকানগুলিতে 

নেশার বেশ সুব্যবস্থা ছিল। বিবার স্থান-_অসন শব্যাদির ব্যবস্থ। ছিল এবং একাংশে 

ফুগ, ফল, খাদ্যাদি ও পানীয়ের বাবস্থা ছিল। পাছে মাতাল অবস্থায় লোকের দ্রব্যালক্কারাদি 
চুরি যায়, তার জন্ত পুলিশের লোকে সে সবের হিলাব রাখিত ও দোকানদারকে দায়ী 

কৰরিত। ণ 

অর্থশান্ত্রে মেদক, প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মৈরেয় ও মধু, এই কয়দ্াতীয় মদ্যের উল্লেখ আছে 
এবং উহাদের প্রস্তত-বিধিও উল্লিথিত আছে। সাধারণতঃ ধান, গুড় বা চিনি ও সঙ্গে ফল 

ও মসলাবিশেষ চোরাইয়। মদ্য প্রস্তত, হইত। নানাপ্রকার উপাদান সঙ্গে দিয়া উহাদের 

গন্ধ, বর্ণ বা শক্তির আধিক্য করা! হইত। সহকার-ম্থরা, শ্বেতন্থরা প্রভৃতি উচ্চ বণের' মদ) 

বিশেষ সমাদৃত ছিল বলিয়া বোধ হুয়। 
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মদের ব্যবসায় এখনকার মত রাজহস্তে একচেটিয়। ছিল। তবে পর্ব বা উৎসবাদদিতে 

সামান্ত কর দিয়া, লোকে ব্যবহারোপযোগী মদ্য বাটীতে প্রস্তুত করার অনুমতি পাঁইত | উৎসব, 

সমাক্গ ও যাত্রাদিতে এইরূপই বাবস্থা! ছিল ( উৎদবসমাজধাত্রাস্ চতুরহঃ সৌরিকো। দেয়ঃ, 
তেঘনুজ্ঞাতান্ প্র ণীস্তং দৈবসিক মত্যয়ং গৃহীয়াৎ। ) এবং এগুলিতে মদ্যাদির বহুল ব্যবহার 
ছিল। নিক্বশ্রেণীর লোকে, বিশেষ কর্্মকর, ভূত্যাদি যে মদ বিশেষ ব্যবহার করিত, তাহ 

অর্থশান্ত্রে পাওয়া যায়। আর জাতকের বাকরুণিজাতক ব। ইল্লীশজা তকে উহার প্রমাণ আঁছে। 
ইললীশঞ্জকাতকে এক দরিদ্র ব্যক্তি কিছু মদ ও মত্ন্য কিনিয়া যাইতেছে, এই চিত্রটি আছে। 

শকুন্তলা নাটকে ও অন্তান্ত বনু গ্রন্থে আনন্দের সময় মদ্য পানের কথা আছে। এ গ্রন্থে 

নগরপাঁল রাজগ্তাল ধীবরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, উহার পয়সায় মদের দৌকানে চলিলেন, এইরূপ 

বর্ণন। পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ মদা প্রস্তুতকারী জাতিরাই রাজতত্বাবধানে মদ প্রস্তত করিত। স্ুরাঁকার 
জাতির উৎপত্তি অতি প্রাচীন ঠবদিক যুগে । অর্থশান্ত্রে সর! প্রস্তুত সম্পকে উক্ত ব্যবসায়ী 
বা জাতির উল্লেখ আছে ( তজ্জাতিন্ুরাকিথব্যবহারিভিঃ কারয়েৎ)। আসব অরিষ্টাদি 

চিকিৎসকেরাও ব্যবস্থ। করিতেন। কৌটিলোও উহার উল্লেখ আছে ( চিকিৎসক প্রমাণাঃ 

প্রত্যেকশো বিকারাণামরিষ্টাঃ )। 

এ যুগে ভারতের প্রদেশবিশেষ মদ্যের জন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। কোৌটিল্য কাপিশায়ন, 
হারহুরক প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিতেও কপিশা দ্রাক্ষা ও মধু (মন্তের )র 

জন্ত বিখ্যাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

* আমোদ প্রমোদ 

এই ত গেল আহারাদির কথা। ইহার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু অর্থশান্ত্রে নাই। অতঃপর 

আমোদ গ্রমোদের কথা বলিব। তৎকালের সমাজে দেশকালান্থযায়ী আমে।দ প্রমোদের 

বিশেষ ব্যবস্থা ছিল । ধনী ব্যক্তিদিগের সুখ-বিলাসে সময় কাটাইবার জন্য বহুপ্রকার সশ্মিলনের 

ব্যবস্থা ছিল। এগুলি বু নামে অভিহিত ছিল; যথা-- সমবায়, গোষ্ঠী প্রভৃতি | অর্থশান্ত্রে এ 

সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা নাই। তবে বাৎন্তায়ন কামশাস্ত্রদি গ্রন্থ ও মহাভারতাদদি হইতে আমরা 
অনেক কথাই জানিতে পারি । এই বিষয়ে নিয়লিখিতগুলির কথ! বর্ণনা করিব । ১। সমবায় 

--গোঠী, সরম্বতীসমা | ২। সমাপানক। ৩। উৎসব--সমাজ। ৪ দ্বেবরাত্রি-__পুণ্য- 

রাজি। ৫। প্রেক্ষা_যাত্রা, প্রবহন। ৬। দ্যুতাগার-_মক্ষাগার, দু[তক্রীড়া। ৭ অন্য 
প্রকার আমোদ-_পক্গিযুদ্ধ, পশ্ুযুদ্ধ, পশুদৌড়ান। ৮। স্ত্রীলোকের সাহচর্যে আমোদ প্রমোদ __ 
বৃতাগীতাদি। 

ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনগণের আমোদ প্রমোদের জন্ত নানাগ্রকার স্থায়ী ও অস্থায়ী 
সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল। উহাদের উদ্দেখ ও প্রর্কৃতিও বিভিন্ন ছিল। দরিদ্র গ্রাম জনের 

জন্ত গ্রামে মিলনের স্থান ছিল বলিয়! বোধ হয়। উহা! এক স্থলে শাল! নামে অভিহিত হইয়াছে । 
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আর ধর্মবিষয়ক সম্মিলনের জন্ত আরাঁমাদিরও বাবস্থ! ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক, 
পরিব্রাজকগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি প্রকৃত ধর্শস্থান__বিহাঁর আবামাঁদতে পরিণত হয়। 

দুর্ভাগাবশতঃ আমাদের এমন কোন গ্রস্থাদ নাই, যাহাতে গুলির সম্মিলন ও তাহার উদ্দেশ্রা দি 

আমর! জানিতে পারি। 

উপরে বহুবিধ সমবায়েরই নাম করিয়াছি । এখন উহার্দিগকে শ্রেণীভেদে বিভক্ত করিয়া 

উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বালয়াছি যে, কতকগুলি সম্মিলন ছিল 
স্থায়ী ও ধনিলোকপ্রধান। বাতন্তায়ন ইহাদিগকে কামী নাগরক নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

স্থায়ী ধনি প্রধান কামীর আমোদস্থন হিসাবে গোষ্ঠী, সমবায় বা সরশ্মতীসমাজ ঝা 

সমাপানকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে ধনী লোক (সাধারণতঃ ) অপরহু অতীতে 

ব| সন্ধার প্রাকালে মিপিত হইতেন। সময়ে অহোরাত্রিক উৎসবও চলিত। এখানে 

বেশ্যা, নটা, নৃত্যগীতকুশলা সুন্বরীরাও উপস্থিত হইত। এখানে কাবা6%1, কলাঁচর্চা, 

নৃত্যগীতাদি নাঁনাপ্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। কাব্যসমন্তাপুরণ, কলাসমস্তাপূরণও 

চলিত। 

সমাপানক এক স্থানে বা একের বাটীতে বা ক্রমে এক এক জনের বাটাতে হইত | উহ্থাতে 

কাব্যকলাদি চষ্চার সঙ্গে মদা পানাদির বিশেষ বাবস্থা ছিল। সমাপানক শব যত দুর জানি, 

অর্থপান্ত্রে নাই। তবে বাংস্ায়নে উহার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। সেখানে নানাপ্রকার 

মধু, মৈরেয়, আসব, সুরার ব্যবহার হইত। সঙ্গে বোধ হয়, খাদ্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। কৌটিলোর 
নায় বাৎস্ত।য়নও মধু, সুরা, আদব, মৈরের় প্রস্তুতের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক 

আরও অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। বাত্হ্যায়ন-পাঠক মাত্রেই তাহ! অবগত আছেন। 
তন্মধ্যে দাতক্রীড়া, কুকুট-যুদ্ধ, মেষ-যুদ্ধ, দোলায় দোলন, সহকারভগ্রিকাদি নান! প্রকার ক্রাড়ায 
কালাতিপাত করার ব্যবস্থা ছিল। ৃ 

পুর্বোক্তগুলিকে একরূপ ০18 বা 29509018610 বলিয়া! বর্ণনা করা যাইতে পারে। 

এগুলি ভিন্ন আবার সামগ্রিক উৎসব বা! সমাজের অধিবেশন হইত। উৎসব শব্দের সাধারণ 

অর্থই আমরা জানি। তবে সমাজ বলিতে বন্ুপ্রকারে মিলন বুঝায় । সমাজগুলি মাসাস্তে 

বা পক্ষাস্তে বাগুভ দিনে সম্মিলিত হইত। অতিগ্রাচীন যুগে বোধ হয়, সমাজের সহিত 
দেধদেবীবিশেষের পুজার নিকট সম্বন্ধ ছিল। সরন্বতীগৃহে সমাজের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 

আবার মহাভারতে বারণাঁৰতে পণুপতির সমাজের কথা উল্লিখিত আছে__( পশুপতেঃ সমাজ: 

পৃজার্থ-_-মেলকঃ )। সাধারপতঃ সমাজগুলি পুজাকল্লেই অষ্ঠিত হইত। এখনও ভজনার্থ মিলন, 

এই অরে সমাজ শব্ধ বঙ্গদেশের প্রদেশবিশেষে চলিত আছে। শ্রদ্ধেয় বন্ুবিশেষের 

মুখে শুনিয়াছি যে, আজিও কাটোয়! অঞ্চলে বৈষ্বদিগের “সমাজ” হইয়া থাকে । প্রাথমিক 
পুজ। উদ্দেশ্ত হইলেও, সমীলগ্ুলি আমোদের স্থানই হইয়। উঠে। টৈন বৌদ্ধ সাহিত্যে সমাজ, 

সমজ্যা প্রভৃতির তৃরি ভুরি উল্লেখ আছে। মহাভারতের বহু স্থানে ও হরিবংশে সমাঙ্গের 
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উল্লেখ আছে। সমাজগুলিতে যে মদ্যপাঁন, নৃত্যগীতাদি, ইন্জ্রজাঁল ব1 দৈহিক শক্তির প্রদর্শন 
হইত, তাহ শিগালোবাদস্ত্বান্ত হইতে দেখ যাঁয়। আবার অশোকের একটি অনুশাসন 

হইতে বুঝ ষাঁয় যে, সমাজগুলিতে পশুবধ, মগ্পানাদি ও পান ভোজন চলিত। তজ্জন্তই 

তিনি এগুলিকে রদ করিবার চেষ্টা করেন। উৎসবগুলিও প্রজ্ঞাত দিবসে হইত। সরহ্বতী, 

গণেশ, ছুর্গ। প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এক এক তিথিতে উৎসবাদি হইত। ঘটা (নিবন্ধন) 

উপলক্ষ্যে বাৎস্তায়ন ও তত্টাকাকার এ সম্বন্ধে বু কথা লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এ 

সকল দ্রষ্টব্য। 

এ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক উৎসবও ছিল। প্রতি মাসেই পর্ব ও সন্ধিদিবসে দেবপুজ।, 

ভৃতপৃজার ব্যবস্থা ছিল। আর কাত্তিকী ও আশ্বিনী পুর্ণিমা ও বসন্তে কোজাগর ও 
সুবসন্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কালে উক্ত সময়গুলিতে বর্তমানের পুজাদি অনুষ্ঠানের 

ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । সে কথা অন্ত স্থানে আলোচনার ইচ্ছা! রহিল। বর্তমানে কোঞ্জাগর 

লক্ীপৃ্জা ও দোলযাত্রাদি উহার স্থান লইয়াছে। 

এগুলি ভিন্ন দেবরাত্রি, পুশ্যরাত্রি, পঞ্চরাক্রি : প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইত। শুভ তিথিতে 

দেববিশেষের উদ্দেশ্তে আমোদ প্রমোদ চলিত। আবার মড়কাদি হইলে সংকীর্তনাদি, 

কবন্ধ দহনাদি নান! প্রকারের ব্যবস্থা ছিল। 

এই সকল পুজা, পাঠ, উৎসবাদির সম্পর্কে আখ্যান, প্রেক্ষা। যাত্রা, প্রবহপাদির অন্ষ্ঠান 
হইত। আখ্যানে বোধ হয়, কোন অতীত ঘটনার কথ! ব্যাখ্যাত হইত বা কোন দেবতা 
ব৷ মহাপুরুষের কার্যাবলী বিকৃত হইত। প্রেক্ষা--যাঁহা হইতে আমাদের বর্তমান থিয়েটার 
প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারও অনুষ্ঠান এই সম্পর্কে। এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান ভারতে 

অতি প্রাচীন। শৈলু শব বৈদিক সাহিত্যে (শুন্ধ যভুর্কেদে পাওয়৷ যায়) ও নট শব 

পাণিনিতে পাওয়৷ যায়। আর ভরতনাট্যহ্ত্রে ইন্ত্রধবজ স্থাপন ও তৎসঙ্গে অভিনয়ের 

কথ লিখিত আছে। ভারতীন্ন থিষেটারের উৎপত্তি লইয়া! বু পণ্ডিতই এখন গবেষণায় 
বাপৃত আছেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে বিশেষ কিছু বলিব না। তবে এ কথা বল যায় যে, 

প্রেক্ষা অতি প্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ভিন্ন বৌদ্ধ-সাহিত্যে (ব্রহ্মপ্ালহুত্রে ও অন্ান্ত 
স্থানে) প্রেক্ষার কথ৷ বিশদ ভাবেই আছে। অর্থশান্ত্র পড়িলে মনে হয় যে, প্রেক্ষা অঠি 

সাধারণ জিনিসই ছিল। গ্রামের লোকে প্রেক্ষার অনুষ্ঠান করিত। জার ইহাতে সকলকেই 

চাদা দিতে হইত। কেহুনা দিলে দণ্ডিত হইত এবং উহু দেখিতে দেওয়া €ইত 
না। এ কথা গ্রাম্জীবনের বর্ণনায় বলিয়াছি। ০ 

যা! ও প্রবহণের কথা অর্থশান্ত্রের বন্থ স্থানেই আছে। তবে উহার বর্ণ! কিছু নাই। 
মনে হয় যে, উহার প্রীচীন যুগে চলনশীল অভিনয' রা 7১৪০৪০৫র মত ছিল। এবং 

বর্তমানের রামলীল! ব! সঙের সহিত উহার তুলন! করা বাইতে পারে। 
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অন্য প্রকার ক্রীড়া আমোদাদি 

এগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার ক্রীড়া, ব্যায়াম ও মনোরগনের ব্যবস্থ। ছিল। 

কুহকাদি ও নান! প্রকার ইন্দ্রজাল বা বাজি দেখান হইত। বংশনর্ভকাদি বাশের খেল 
দেখাইত। চারণাদি গাঁন করিয়া বেড়াইত। কুশীলবাদি স্থলে স্থলে অভিনয় করিয়! লোকের 

চিত্তরঞ্জন করিত। সময়ে সময়ে বা স্থানে স্থানে অশ্বাদি পন্ড দৌড়াইয়া লোকে আনন্দ 

করিত । 1২2০৪ খেল! ভারতে অতি প্রাচীন। বৈদিক-সাহিত্যে অশ্বের 19০০ এর বছ উল্লেখ 

আছে। তবে কৌটিল্যে উহার বিপেষ উল্লেখ নাই । পণ্ুযুগ্ধ বিশেষ গ্রচলিত ছিল বলিয় 

বোধ হয়। পণুযুদ্ধের মধ্যে যণ্ড বা মেষের লড়াই ও কুকুটের লড়াই বিশেষ প্রচলিত 
ছিল। যণ্ডের যুদ্ধ এত প্রচলিত ছিল ষে, উহা! নিবারণের জন্ত গভণমেপ্টকে আইন করিয়া, দ 
দিয়৷ উহার প্রচলন কমাইবার চেষ্টা করিতে হইত। এরূপ শৃঙ্গী ও দংটা গণ্ডদের যুদ্ধ 
ব্যাপৃত করিলে বিশেষ দগ্ডার্থ হইতে হইত । (২৩৩ পৃষ্ঠা, শৃজিদধউ,নামক্োন্ঠং ঘাতয়তঃ 

পূর্বসাহসদণ্ডঃ )। 
দ্যতক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল। স্থানে স্থানে অক্ষপালা স্থাপিত ছিল। কৌটিলোর 

সময় দ্যৃতাধ্যক্ষ নামে একজন রাঁজকর্পচারী অক্ষশালার পধ্যবেক্ষণ করিতেন। যেখানে 
সেখানে উহার আড্ড| থাঁকিত না। কেহ লুকাইয়৷ খেলিলে দণ্ডিত হইত । উজ্ভ ক্রীড়াগারে 
গ্রবেশকালে কিছু প্রবেশ-মূল্য দিতে হইত। আর কেহ বাজী রাখিক্সা জিতিলে উহার 
শতকরা ৫২ টাকা রাজসরকারে যাইত। খেলায় জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা 

ছিল। দ্ুতের বিষষয় ফল সকলেরই জ্ঞাত ছিল। খগ.বেদেও যেমন দ্যুতের কুফলের কথ 

আছে ( খগবেদ ১০।৩৪। ), অর্থশান্ত্রেও সেইরূপ দত একটি প্রধান ব্যসন বলিয়া পরিগণিত 

হইয়াছে । কৌটিল্যে উদাহরণত্বরূপ নল ও যুধিষ্টিরের. উদ্দাহরণ উল্লিখিত হ্ইয়াছে। 
কোৌটিল্য আরও বলিয়াছেন যে, দ্যুত হইতেই .সংঘে বা রাঁজকুলে তেদ উপস্থিত হয় 
(বিশেষতশ্চ সংখানাং সংধর্দিনাং রাজকুলানাং দ্যুতনিমিতে! ভেদঃ)। 

পরিচ্ছদ 

আমোদ গ্রমোদের পর পরিচ্ছদা্দি সম্বন্ধে সামান্ত কিছু বলিব। কারণ, বিশেষ কিছু 

বলিবার নাই। গ্রীক এঁতিহাসিকদিগের নিকট হইতেই আমরা বৎসামান্ত কিছু জানি। আর 
অশান্ত সামান্ত কিছু আছে। শীকদিগের মতে লোকে (প্রাচ্য মগধ্রে.) .ধুতি-চাদরই 

ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকে কার্পাসবন্ত্র বাবহার করিত । ধনীরা অবন্ত রেসমের, 

ক্ষোমের বা! জরির কাজ-করা বনজ বাবহার করিত। বলদেশ হুগ্ম বশ্তরের জন্ত বিখ্যাত ছিল। 

কাশীতে উচ্চ শ্রেণীর বন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। অপরাস্ত প্রভৃতি নান! স্থানেও কার্পাস- বস্াদি 
নির্মিত হইত। 
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যোগ্ধপুরুষের! কবচ, লৌহ-বর্ঘ্াদি ব্যবহার করিতেন, আধুধাগার বর্ণনায় উহার সম্বন্ধে 
অনেক কথা আছে। আর শীতৰস্ত্রের জন্ত উর্ণানির্শিত কষলাদি হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে 

নির্মিত হইত। ভজ্ত্রীলোকের বেশতুষার পারিপাট্য ছিল। বছ বর্ণের নান! চিত্রিত বস্ত্র 

নান! প্রকার আচ্ছাদন-বস্ত্র ও জামার বহু প্রচার ছিল। শ্ত্রীপুরুষের পাছক। ব্যবহার বহুল 

প্রচলিত ছিল, গ্রন্থাস্তরে উহ! দেখ বাঁয়। স্থতিতে উহ্নার উল্লেখ আছে। তবে অর্থশান্ত্রে 
উহার বিশেষ বিবরণ নাই। 

গণিকা, বেশ্য। 

আমোদ গ্রমোদাদির প্রধান অঙ্গস্বরূপ সেই যুগে সমাজে বেশ্যার প্রশস্ত স্থান ছিল। বর্তমানে 
অবশ্য উহার নাম হইলে স্ুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নাস। কুঞ্চন করিবেন। তবে সে যুগের 
লোকের মনোবৃত্তি বিপরীতই ছিল। বেশ্যা, বিশেষতঃ গণিকার৷ সমাজে উচ্চ স্থান পাইত। 
গ্রত্যেক নগরেই গণিক! রাজাকর্তৃক সম্মানিত হুইল! সমাদৃত হইত। বৌদ্ধ-সাহিতা- 
গাঠক মাত্রেই কোশল, বৈশালী, শ্রাবন্তী প্রভৃতি নগরের প্রধান! বেশ্যার নাম অবগত আঁছেন। 

তাহার স্থান এত উচ্চে ছিল যে, ভগবান্ বুদ্ধ অন্বপাঁলির নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুঠ! বোঁধ করেন 
নাই। অনেক গণিক ও বেশ্যা তাহার সংঘে স্থান পাইয়াছিল। অভয়মাতা। অর্ধ- 
কাশ গ্রভৃতি গণিকার নাম থেরীগাথায় উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর অন্ত অনেক প্রাচীন 
সভ্যতায়ই গপিকার এইরূপ উচ্চ স্থান দেখা যায়। ব্যাবিলোনিয়ায় গণিকাঁর উচ্চ স্থান ছিল। 
সীরিয়ায় অনেক স্থানেই স্ত্রীলোকধিগকে জীবনে একবার ধর্মের নামে সাধারণে আত্মসমপ্ণ 
করিতে বাধ্য কর! হইত। জুসভ্যু গ্রীসদেশে আসপেসিয়ার সঙ্গ করিতে সক্রেটিশ ও পেরিক্লিসের 
ন্তায় লোকে কুণ্ঠিত ব| লজ্জিত হুইতেন ন|। উহার গে রাজনীতি, দর্শন ও সমাজনীতির 
চর্চাও হইত। আ্যাস্পেশিয়। ও সমসাময়িক অনেক গণিকাই সুপ্ডিত ও সদালাপী ছিল। 

বাৎস্যায়নের গণিকাধ্যায়ে দেখ। যায় যে, তিনি শ্বৈরিপীদিগকে গণিকা, গর্ভদাসী, বেশ 
গ্রভৃতি পর্ধ্যায়ে বিভক্ত করিয়! গণিকদিগকে উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। গণিকার। শিক্ষিত, কবিত্ব- 
কুশল! ও কলাভিজ্ঞ! হইত বলিয়! বুঝ! যায়। সেযুগে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, 
কবিবর শুদ্রক নৃপতি মৃচ্ছকটিকনাটকে গণিকাদারিকা বসন্তসেনাকে নাগ্গিকা করিতেও 
কুষ্টিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই বদস্তসেনার রূপ, গুণ, ধন, দয়া-দাক্গিণ্যাদি 
অবগত আছেন। চাকুদত্তের বিপদবসানে অবস্তীরাজ বসন্তসেনাকে বধূশব্ে আহ্বান করেন। 

অর্থশীস্ত্রে গর্ভদাসী, রূপাজীব1 ও গণিকাঁর উদ্লেখ আছে। গণিকাদিগের তত্বাবধানের 

জন্ত গণিকাধ্যক্ষ নামে একজন কর্ণচারীও নিযুক্ত থাকিতেন। প্রতিনগরেই একজনকে 

গণিকানামে অভিহিত কবিতেন এবং প্রতিগণিকাঁও একজন থাকিতেন। প্রতিগণিকার 

উদ্দেশ্য বুঝ! যায় ন!। গণিকারা রাঞতত্বাবধানে থাকিত এবং উহাদের শুন্কাদি রাজ! নির্ধারণ 

করিয়া দিতেন। কেহ প্রবঞ্চনা করিলে, উহাদের বিস্তাি অপহরণ করিলে ব1 উহাদের 
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আঘাতাদির দ্বারা রূপ নট করিলে বিশেষ দণ্ডার্হ হইতেন। গণিকাদিগকে সময়ে সময়ে রাজ- 

সভায় উপস্থিত থাকিতে 'হইত এবং রাজাদেশমত শুকাদি গ্রহণ করিয়! ব্যক্তিবিশেষে আত্ম- 

সমর্পণ করিতে হইত। রাজাদেশ লঙ্ঘনে দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। বেশ্যা, গণিকাদির 
রাজসরকারে বিশেষ কর দিতে হইত এবং রূপাজীবারা মাসে হই দিনের বেতন করম্বক্ূপ 
দান করিত। গণিকাদির পুত্রেরাও শিক্ষিত হইয়া কুশীলব বা রঙ্গোপজীবী হইত। আট বংসর 
বরস হইতেই বেশ্য/দিগকে রাজসম্পাত্তি বলিয়া রাঁজার তবাবধানে থাকিতে হইত। ২৪০ পণ 

নিক্য় দিলে উহার শ্বাধীন হইতে পারিত। আর যাহারা এরূপ নিক্ষয় দানে অসমর্থ হইত, 
বৃদ্ধাবস্থায় তাহার! রাজাস্তঃপুরে ধাত্রী ব! পাঁচিক! নিযুক্ত হইত । 

বেশ্যার সম্পত্তি তাহার মাতার তত্বাবধানে থাকিত । বেশ্যার! রাজদরবারে ছব্রদণ্ড প্রভৃতি 

ধারণ করিত, রাজাকে ব্যজন করিত বা সভায় নৃত্যগীতাঁদি করিত; তঙ্জন্ত তাহাদের বেতনের 

ব্যবস্থা ছিল। রাঁজান্তঃপুরে বা অন্তত্র বেগ্তারা গুপ্তচররূপে নিযুক্ত হইত। বেশ্াচরের 

কথ! গ্রীক এ্রঁতিহাসিক ও €কৌটিল্যের অর্থপাস্ত্রের বনু স্থানে উল্লিখিত আছে। 

বেশ্তাদিগকে তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের কথা বা সম্পত্তির কথা রাজসরকারে জ/পন 

করিতে হইত। উত্তরাধিকারীর অভাবে বেশ্টার সম্পত্তি রাঁজপরকারে গৃহীত ছইত। এ ঞ্জিনিষ 
কেবল ভারতেই নহে; মধাযুগের অনেক দেশেই ছিল। ফ্রান্দ দেশের কোন বিশ্ববিস্তালয় 

মধ্যযুগে বেশ্াদিগের আয় হইতে প্রচুর কর লাভ করিতেন। 
বাতায়নে বেহ্ঠ। ও গণিকার অনেক কথাই আছে। উহাদিগের শিক্ষার্থই কাম- 

স্থঞ্রের গ্রস্থবিশেষ রচিত হয়। দত্তকাচার্ধের নাম এ হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত । বেশ্ঠার 

স্থান এ যুগে ও তৎপরবত্তাঁ যুগে উচ্চই ছিল। যাত্রাদির সমন্গ উহাদের দর্শন শুভ বলিয়াই 
পরিজ্ঞাত হইত। মিলিন্দ প্রশ্নে কোন এক বেশ্ত।কে বু উচ্চ স্থান দেওয়! হইয়াছে বলিয়া 

মনে হয়। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। পরবর্তী প্রবন্ধে সাধারণের শীল, ব্যভিচার, 
বিলাসিতা ও সাধারণ লোকবৃত্তাদি সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বলিয়! উপসংহার করিব । 

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 



পুরুলিয়ার পাখী 
(২) 

ঘন বৃক্ষলতাগুমসমাকীর্ণ যে দ্বীপটি নাহ্ববাধের বুকের উপরে জাগিয়। রহিয়াছে, তাহ! 
বিহ্গ প্রেমিক মান্দেরই সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শিকারীর লোলুপ দৃ্টিও তাঁহার উপর 
প্রথমেই নিপতিত হয়; কিন্তু নগরের সহদয় কর্তৃপক্ষীয়গণ বিহঙ্গহনননিবারণ করে যে বিধি- 
ব্বস্থ। করিয়াছেন, তাঁহারই ফলে বক-্র্ক (51০11) পানকৌড়ির দৈনন্দিন জীবনলীনা পধ্যবেঙ্গণ 

করিবার যথেষ্ট সুযোগ তত্রস্থ অধিবাসীর অথবা! নবীন আগন্তকের অবারিতভাবে রহিয়াছে। 

নৌক1 নাই; কাজেই খুব কাছে গিয়৷ ছবি তুলিবার সম্ভাবনা! না থাকিলেও বাঁধের দক্ষিণ 
দিকে যে অংশটা! কতক দুর পর্য্যস্ত মাটি দিয়া ভরাট কর! হইয়াছে, সেখান হইতে ফটো! 

বওয়। যাঁয়। মিউনিসিপ্যালিটিকি উদ্দেশ্তে এই মাটি ভরাট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 

জানি না; কিন্তু এ দ্বীপটি অন্তহিত হইলে পাখীগুলিকে কি আর ওখানে পাওয়। যাইত? 

পির্লী ও বৈজ্ঞানিক উভয়েরই ক্ষোভের সীম! থাকিত ন|। ঢুরবীক্ষণের সাহী্য ন! লইলেও 
বেশ দেখ! যাঁয়, ধ দ্বীপের ঘন কুগ্তবনের এক অংশে গুত্রপতত্র বিহঙ্গের সমাবেশ ও অপর 

অংশে কৃষ্ণকাঁয় পানকৌড়িমুখরিত লতাবিতান) উর্ধে হেমন্ত প্রাতের মেধহীন আকাশ- 
পথে দীর্ঘকায় &্ক (96০:)গলা সুদূর বাধমগ্ডি পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে সরল 
খজু গতিতে উড়িয়া! আসিয়া চক্রাকারে আবর্তে আবর্তে গতিবেগ মন্দ করিয়া উহাদের 
মাবথাঁনে নামিয়া পড়ে) গাই-বকের নীড়গুলির চারিদিকে শাখাপ্রশাখায় উপবিষ্ট নিশ্চিন্ত 

অসংখ্য বিহ্গ সহস! হস্ত সর্পভীতিবশতঃ অথবা অন্য কোনও আততায়ীর ভয়ে উচ্চ কলরবে 

প্রান্তর মুখরিত করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে গাছপাল! পরিত্যাগ করিয়! শৃন্ধে উখ্িত হয়; একটা 

পানকৌড়ি কু্ধভবন ছাঁড়িয়৷ দীঘির উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে চকিতে জলের মধ্যে নিমগ্ন 
হইয়া বাঁধের অপর প্রান্তে দীঘির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীরৰেগে অভ্তরিত হইয়া গেল; আমাদের 
মাথার উপরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে কোন অরক্ষ্য নীড় হইতে একটি পুর্ণাবয়ব ওয়াঁক বক- 

শি বাঁধের জলরেখার সীমান্তে সহস! নিপতিত হইয়া, অসহায় ভাবে আমাদের পায়ের কাছে 

সদক্কোচে দাঁড়াইয়া রহিল ;--নিদর্গচিত্রের এমন আয়োজনগ্রাচ্রধ্য লাধারপতঃ অন্ত কোনও 

নগরে বা নগরোপান্তে অত্যন্ত বিরল। এখন এই পাখীগুলিকে একটু ভাল করিয়৷ দেখিবার 

চেষ্টা কর! যাক্। 
মাঁনভূমের সর্বআই বকপরিবারের অন্তর্গত অনেকগুলিকে দেখিতে পাও! যায়। যে 

অবস্থার, যে আবেষ্টনের মধ্যে তাহার! সাধারণতঃ বিচরণ করে, সাহেববধে তাহার কিছু 
বৈলক্ষপা দেখ! গেল। বিভিন্নজাতীয় এতগুলি বকের দলবদ্ধ হইয়া এমনভাবে একক্র 
অবস্থান অত্যন্ত কৌতৃহনগ্রদ। গৃহস্থালী আরব হুয়া গিয়াছে; কোন কোন নীড়ন্থ 
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শাবক আয়তনে ঈষৎ বর্ধিত, কাহারে! পতন্র উদগত হইয়াছে কোনও কোনও বকের 
নীড়রচনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই,স্ত্ীপক্ষী অর্ধরচিত নীড়াভ্যন্তরে উপবিষ্ট, পুংপক্ষী চণু- 
পুটে উপকরণণামগ্রী যোগাইয়। দিতেছে; কেছু বা আকন্মিক ভীতিবশতঃ কুঞ্জবন পরিত্যাগ 
করিতে করিতে ভুক্ত মত্শাদি উদগার করিয়া ফেলিতেছে। শাবকজনন খতুতে একত্র 
দ্বলবন্ধ হওয়! ইহার্দের রীতি বটে, কিন্তু একই জাতীয় বক প্রায় একই স্থানে একই বৃক্ষে 
অথবা! কাঁছাঁকাছ্ছি' কয়েকটি বৃক্ষশিরে এক প্রকার দল বাঁধিয়! কালযাপনী! করে । সাহেব 
বাধে গাইঘকের: সঙ্গে ওয়াক বক, কাক বক একত্র সঙ্ববন্ধ হইয়৷ বসবাস খরিতেছে। 

গাইবক সংখ্যায় এত অধিফ যে, বিনা আয়াসে তাহাকে মাঠে, ঘাটে, জঙ্গলে, পথের খাবে 

নানা অবস্থায় বিচরণ করিতে অথবা উড়িতে দেখ! যায়। বাংল! দেশে এত অধিক সংখ্যায় 

কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। চষা ক্ষেতে অথবা গোচারণের' মাঠে 
গাইব, রোদস্থনকারী গরুর পশ্চাতে, তাহার অতিসন্নিকটে গাইবক নিঃশঙ্ক বিচয়ধ 
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বা করিতে করিতে গোমহ্ষিপদাক্কের অনুসরণ করিয়া সঞ্চরমান কীট 

ভক্ষণ করিতেছে ? ধাবমান রেল গাড়ী অথব! মোটর বস্এর আকশ্মিক 
আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া এক ঝাঁক গাইবক দোছলামান তোরণঅকের মত আফাশপথে 

দীপ্তি পাইতে থাকে') সাহ্ববাধের ঘন কুঞ্জবন তাহাদের শুত্র পত্তত্রে খচিত, তাহাদের 

দাম্পত্য-আননদে লীলায়িত। নীড়ের মধ্যে শবকগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে। নৃতন নীড় 
রচনার: চেষ্টা দেখা যাইতেছে ন! ; গার্হস্থ্য জীবন প্রায় শেষ হুইয়। আসিতেছে । কলকৃপ্মমমুখরিত 
গ|ঢ় সবুজ গাছপ।ল! লতাপাতা দুর হইতে যেন গুচ্ছে গুচ্ছে গু কুনুমস্তবনত্ত্র গ্রতিভাত 
হইতে খাকে। ছবি লইবার লোভ সম্ঘরণ করা কঠিন; অথচ, এত দূর হইতে টেলিফটে! 
লেক্সএর- সাহায্যে এই নিসর্গ-চিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য প্রতিফলিত কর! নিতান্ত সহজ নহে। 

ওয়াক বক দিঝাভাগে চিত্রাপিতের মত নিশ্চলভাবে অধিকাংশ সময় যাপন করে; 

নিশীথের স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার *ওয়াক” ওয়াক” ধ্বনি' অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া নগদে 
এক প্রান্ত হইতে অপর গ্রাস্ত চকিত কিয়া তোলে। এই নিশাঁঠর 

হা বিহঙ্গকে দিনের বেলায় সাহ্ববীধের বৃক্ষশাখায় কিন্ত অন্তান্ত বক পারি- 
চা অনের মধ্যে বেশ কাধ্যতৎপর দেখা যাইতেছে; মুখে-কাঠি কুট! লইঘা 

স্ত্ীপক্ষীকে নীড় রচনাকগ সাহাধ্য করিতেছে; মাঝে মাঝে তাহার কর্চরথর 
শ্রুতহইতেছে। সাধারণতঃ আধাড় শ্রাবণ মাসে ইহাদেয় নীড় রচনা শেষ হইয়া যায় গুঃডিখ 
প্র্ত'হয় ; কার্ডিকে নৃতন" নীড় রটনাচেষ্! অন্ত কোথাও দেখ! গিয়াছে বলিয়া আমার 
জান নাই। বিদেশীয় পক্ষিতত্বজ্ঞেরা জুলাই, আগ মাস ইহাদের গর্ভাধান” কাণ বলিয়া 
মির্দেশ' কক্গিবাছেন। অবহই এখানেওনীড়গ্'ওয়াক বক শিশু দেখিয়া অইদান' হগ্গ থে ভাঞ্র 
মাসে ওয়াক বকের গৃহস্থালী নুরু হইয়! এখন পর্য্যন্ত তাহার দাম্পত্য-জীবনেক্স পরিনধীপ্তি 

হর্স নাই। ওয়াক বকের যে পুর্বাধয়ৰ ছানাটিতক আমরা সাহেববীধে'-পাইিলীম, তাহার 
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দেহের দৈর্ঘ্য ১৬ ইঞ্চি) পুচ্ছ ১ ইঞ্চি; চঞ্চ, ৩:২৫ ইঞ্চিঃ অজিব, ৩ ইঞ্চি ) পক্ষ ৯ ইঞ্চি। চক্ষু 
পীতাভ॥ চঞ্চর উপরাংশ ঈষৎ লালচে ধূসর, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ, নিম্নাংশ হরিতাঁ পীত; 
চোখের পাতা নীল) পদঘগ়, বক্ষের অনাবৃত নিয়ভাগ ও তলপেট পীতাভ হুরিঘর্ণ; মাথার 

উপরে ও কদেশে কয়েকটি সাদা রোম; পুচ্ছ পাংশুল,_অগ্রভাগ সাদা । মস্তক হইতে 
পুচ্ছ পর্য্যস্ত দেহের সমস্ত উপরিভাগের বর্ণ ধূসর; এই ধূসরত1 মস্তকের পুরোভাগে গাঢ়তর 
হইয়াছে এবং ইহ! অনেকগুলি তাত্রবর্ণ রেখার অঙ্কিত। পৃষ্ঠদেশের পতত্রের অগ্রভাগ পীতবর্ণ 
ত্রিকোণরেখান্বিত। পক্ষ ধূসর কৃষ্ণা, লম্বা পালকগুলির অগ্রভাগ সাদা। আমর! তাহাকে 

একটা পুরাতন চেয়ারের হাতলের উপর বসাইয়া রাঁখিবার ব্যবস্থা করিলাম; সেই স্থানটি 
তাহার এমন অভ্যন্ত হুইয়! গেল যে, দিনের বেলায় বাগানের প্রান্তভাগে একটি অনুচ্চ বৃষ্ষ- 
শাখায় তাহাকে দাড় করাইয়া দিলেও সে তথ| হইতে অবতরণ করিরা এ পূর্ধোক্ত চেয়ারের 
আশ্রয় গ্রহণ করিত। সে আহার করিত রাত্রিতে, দিনের বেলা তাহার আহারের কোনও 
চে! দেখা যাইত না। সমস্ত দিন সে হয় এ-পা, নয় ও-পার উপর ভর দিয়! নিশ্চগ ভাবে 

হাতলের উপর ধীড়াইয়া থাকিত এবং চঞ্চর অগ্রভাগ দ্বার! পক্ষ কণ্য়ন করিত। /এই 
সমস্ত ব্যাপারে তাহার জাতিগত সংস্কার বেশ পরিস্ফুট হইয়| উঠিল। 

কাক বক, সাদা ও লাল, প্রত্যহ প্রাতে সৃর্য্যোদয়ের কিছু পরে সাহেববাধের দ্বীপের 
ৃ পত্রহীন বৃক্ষশাখার উপরে আসিয়া বসিত। সংখ্যায় অধিক নহে; আয়তনে 
হী ৬ খুব বড়। এ স্থানে ইহার নীড় দেখ! গেল না। 
45 21011150515 কুঁড়োবককে সাহেববাধে দেখি নাই, কিন্তু পুরুলিয়া অন্যত্র ছ 

একটার দেখা পাওয়া গেল। সে ধেন সর্বদাই আত্মগোপনে সচেষ্ট; 
ঝোপের মধ্যে, বৃক্ষের "পত্রাস্তরালে অস্তহিত হইবার চেষ্টা তাহার প্রবল। নিঃশবে উড়িতে 
উড়িতে সহসা! আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িলে আমর! তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার 
নিরার আগ্রহ প্রকাশ করিতে না করিতে সে গাছের মধ্যে লুক্কায়িত হয়। দুর 

সত হইতে দেখিতে অনেকটা ওয়াক বকের মত; মাথার উপরিভাগ ও ছুই 
1$80108 পাশ কালো; মাথার পশ্চান্তাগ হইতে একটি সরু কালে ঝুট ধজুভাবে 

লক্ষমান; কিন্তু ইহার চঞ্চ ওয়াক বকের চেঃয়ে খুব সক) ওয়াক বকের 

চেয়ে ইহার গলা লম্বা; বুক ও পেট ভঙ্মবর্ণ ; ওয়াক্ বকের দেহের এই অংশ সাদ! । ইহার! 
সম্পূর্ণ নিশাচর নহে; দিনের বেশায় ইহার! চলাফেরা করিয়া থাকে। 

আমাদের দেশে সব সময়ে সাধারণতঃ জলাশয়ের কাছে? পথে ঘাটে যে বক দেখিতে পাওয়া 
যায়, পুরুলিয়ায় তাহারও অভাব নাই। কিন্তু এই অত্যন্ত পরিচিত বকের 

শা এ) নীড়ের সন্ধান করিবার প্রতি আমার হইল না। ঝাল্দের পাহাডগানছ 
্ শিলাথণ্ডের উপরে উপবিষ্ট একট! বক ফটে! তুলিতে আমাকে গ্রলুন্ 

করিয়াছিল মাত্র। ৃ 
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এই সমস্ত বক, গাইবক, ওয়াক বক, কাঁক বক, কুঁড়ো বক ও ইহাদের বে সকল পরিজন, 
বর্গকে দেখিতে পাওয়া গেল, ইহারা কেহই যাঁধাবর নহে; খতুবিশেষে মারভুম পরিত্যাগ 
করিয়। ইহাদের কেহই একেবারে চলিয়া যায় না; ইহার! এখানকার স্থারী অধিবাসী এই- 
খানেই ইহাদের আহারধসংস্থান, এইখানেই ইহাদের দাম্পত্যজীবন নিয়ন্ত্রিত। তবে সকলেই 
যে সাহ্বেবাধে বাঁ বুড়িবাধে বা অন্ত কোনও নির্দিষ্ট জলাশয়সান্গিধ্যে থাকিতে অভ্যন্ত, তাহা 
নছে। যেগাছ তাহাদের নিবাসবৃক্ষ, তাহার উপরে দলবদ্ধ হইননা একত্র অনেকগুলি বক 

থাকে) কিন্তু আহারের অন্বেষণে তাহার! ইতস্তঙ্ঃ অনেক দুর পর্যাস্ত বিচরণ করিয়! বেড়ায়) 

ইছা তাহাদের যাঁযাবরত্বের পরিচায়ক নছে। এমন কি, ইহারা আংশিক ভাবেও যাঁযাঁঝর 

নহে। 
পনকোৌড়িও যাযাবর নহে ) এই অল্লপরিসর দ্বীপের উপরে এই সমস্ত গোষ্ঠীবন্ধ বকের 

পাশে পে একটি নাতিক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । এই কুঞ্জবন তাহার আবাসম্থান। 

এইখানে সে নীড় রচন। করির় গৃহস্থালি পাতিয়াছে; শাঁবকগুলি এখন 

১49৮ নিতাস্ত শিশু নহে? স্ুবিস্তীর্ণ সাহেববাধে তাহারা যথেষ্ট খাদাসামন্্ী 

রিনি পাইতে পারে। কিন্ত তাই বলিয়া যে তাঁহারা দূরে অন্ত জলাশয়ে আহার্্য 
অন্বেষণে যায় না, তাহা নহে। খুব ছোট জলাশয়ও তাহারা উপেক্ষ! করে 

না। কিন্তু সংখ্যার এতগুলি পানকৌড়ির পক্ষে একত্র দলবদ্ধ হুইয়! এমন ভাবে কালযাঁপন 
করা অন্ত কোথাও বড় একট! দেখ! যায় না। আলিপুরের চিড়িয়াখানার অনুকূল আবেষ্টনেয় 

মধ্যে অবশ্যই পানকৌড়ি ও তাহার জ্ঞাতিসম্পকর্য় প্গয়র* পাখীর (7210655 17918110-১ 

58565? ) যে উপনিবেশ আছে, তাঁহাও নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু সেখানে মান্থষের বৈজ্ঞানিক 
প্রচেষ্টা পনিবেশিক বিহঙ্গের আন্কুল্যে যে পরিবেই্টনীর ব্যবস্থা করতে পারিয়াছে, পুরুলিয়ার 

সাহ্বেবোধের এই অধত্রসঞ্জাত বন, আর এই বিস্তৃত জলরাশি তদপেক্ষা অধিকতর স্থন্দর 
বলিয়। মনে হয়। তীর-ভূমির জলরেখার উপর দিয়া আমাদের এত কাছে ঘে'সিয়৷ উড়িতে 
উড়িতে পানকৌড়ি সহস| জলমধ্যে ডুব দিয় একেবারে কিছুকালের মত আৃশ্য হইয়৷ গেল) 

তাহাতে বিস্ময়ের সীম! থাকে না ; মনে হয়, যেন দে আগন্তক মানুষের উপস্থিতিতে আদৌ 
শঙ্কিত নহে প্রাণভয়ে সে জলমধ্যে নিমজ্জিত হয় নাই ? মৎসোর সন্ধানে সে ডুব দিল মাত্র। পক্ষ 
সঙ্কুচিত করিয়া তাহার সরল দেহ্যষ্টিটি এমন ভাবে জলমধ্ো নিমজ্জিত করিল যে, সেখানে 
কোনও বুদ্বুদের চাঞ্চলা লক্ষিত হইল না। যদিও তীরের অতি নিকটে নাতিগভীর জলের 
মধ্যে সে অন্তত, তবুও আন্দাজে তাহার অনুসরণ কর! মানুষের পক্ষে অসম্ভব; অনেকক্ষণ 

পরে নেক দুরে সহস! জলমধ্য হইতে বাহির হইয়া, সে চকিতে আকাশপথে অদৃশ্য হুইয়! 
গেল। এতক্ষণ দেকি করিতেছিল, কত গভীর জলে সাঁতার দিতেছিল, কোন শিকারের 

অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিয়। সফলগ্রযত্র হইল কি না, এতক্ষণ কি প্রকারে তাহার স্থাসপ্রস্থাস 

ক্রিয়া চলিতেছিল, একাকী ছিল, না| অগ্ত পানকৌড়ির সহিত জলমধ্যে দল বীধিয়া 
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মতন্তের পশ্চাতে ধাবমাঁন হইয়াছিল; এই সমন্ত ব্যাপার অত্যন্ত কৌতৃহলজনক হইলেও 
বিপুল রহপাময়। আমর! মুগ্ধ নয়নে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতাম 

মাত্র ; মে যখন আমাদের অত্যন্্ কাছে এক হাটু জলের মধ্যে অবণীলাক্রমে ডুব দিল, 

বুদবুদের চিহ্নমাত্র 'রাখিয়! গেল না, তখন আর কয়ট। পানকৌড়ি জলমধ্যে অন্তাত্র নিম- 

জ্জিত হইল, তাহা হিসাব করিয়া দেখিতাম। এতক্ষণ জলমধো বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চয়ই 
তাহার! পরস্পরের সঙ্গ লাভ করিয়াছে, কিন্ত তাহাদের ক্রিয়কঙ্গাপের কোনও আভাঙই 

পাওয়া গেল না। দলবদ্ধ হইয়া থাকা অথবা কাজ কর! তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কখনও 

কখনও দেখা যাইত যে, একাধিক পানকৌড়ি ভূমির উপরে নিশ্চলভাবে দাড়াইয়৷ পক্ষ 
বিস্তার করিয়া সিক্ত ডান! শুষ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। 

মোটামুটি বল! যাইতে পারে যে, তিন রকম পানকোৌড়ির মধ্যে পুরুলিয়ায় আমি মাত্র 

এক রকম দেখিতে পাইলাম ; খুব বহুসংখ্যক দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু আক্লতনে ইহার! 
সব চেয়ে ছোট। ইহাদের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ষেটি আয়তনে সব চেয়ে বড়, সেটি প্রায় তিন 
ফুট লম্বা; ইহার! কিন্ত পৌনে ছ'ফুটের বেশী লম্বা! হইবে না। দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের 

ষে.সকল নীড়, দেখিতে পাওয়া গেল তাহাদের অধিকাংশই তখন 
০১৯০১, পরিত্যক্ত। কার্তিক মাসে ইহাদের গৃহস্থালি একপ্রকার শেষ হইয় 

আসিকাছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঁনকৌড়ির সঙ্গে “্গয়রকে 
দেখিতে পাওয়া যায়, মানভূমেও কেহ কেহ উভয় পাখীকেই দেখিতে 

পাইয়াছেন, কিন্তু পুরুলিয়ায় “্গয়র' আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। 
পুরুলিয়ার সাহ্বর্বাধে' আরও ছুইটি জলচর পাখী আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই,__ ডুবুরি ও 

পানপায়রা। পরুন হতে অনেক দুরে যে জলাশয়ে ইহাঁদিগকে প্রথম দেখিলাম, তাহা অতীব 

মনোরম। 'গ্রফুল্প কমলাচ্ছন্ন সরোবরের স্বচ্ছ জলে ইহারা কেলি করিতেছিল। 
না তাহাদের উচ্চৃসিত কণম্বর দূর হইতে আমরা গুনিতে পাইলাম। অগ্রসর 
0010:0283 হই! দেখিলাম যে, কমলদলের মধ্যে পান-পায়রা ঝাপ দিয়া পড়িতেছে, অলস 

_ ভাবে ভাসিতেছে, আবার পদ্মপত্রের উপর দ্রুত পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে । 

মনিভূমের লোকের! ইহাকে প্দল-কুঁকড়ি” বলে। যেখানে পদ্সপত্র অপেক্ষাক্কত বিরল, ডুবুরি 
দম্পূতী কয়েকটি শাঁবক লইয়া ডুবিতেছে, আবার ভাসিয়! উঠিতেছে ; তাহাদের কণ্ঠ হুইতে 

এক প্রকার ধ্বনি নিঃস্ত হইয়া আবার সহস! থামিয়া যাইতেছে। 
সপ পাঁন-পায়রাদিগের মধ্যেও ছোট ছোট শাবক জলক্রীড়। করিতেছে । কত 

নর-নারী এই সরোঁবরে জল লইতে আসে, স্নান করে, গাত্র মার্জনা করে, 

ইহার তাহাতে কিছুমান বিচলিত হয় না। ঝাল্দে বেড়াইতে গিয়! ঠিক 

এই রকম পন্পপুকুরে পান-পায়র! ও ডুবুরি দেখিতে পাওয়া গেল। দাহেববীধ বা অন্ত যে 
কোনও “বাধে” এই প্রকার পদ্মবন নাই, সেখানে ডুবুরি বা! পানপায়র! আশ্রয় গ্রহণ করে না। 

22561 

21101006071 



৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 

বুড়িবাধে পদ্মবন আছে, কিন্তু ডুবুরি পানপায়র! দেখা গেল নাঃ জলপিপির সাক্ষাৎ 

জলপিপি, 
21৩6০919185 

1170105 

সমন্বিত | 

পাওয়া গেল। অনেকগুল! জলপিপি সেই প্রকাগুদীঘির উপরে দূরে 
দুরে ছিল, কিন্তু সবগুলাই একজাতীয়। জলাশয়ের মাঝে মাঝে 
তৃণচ্ছাদিত ভূখণ্ড, তাহার উপরে জলপিপির বাসা! ; একট! বাসা হইতে 
তিনটি ডি সংগ্রহ কর! গেল। ডিম্বগুলি অত্যন্ত মস্থণ, বিচিত্র রেখা- 

হাড়গিল৷ এবং তাহার জ্ঞাতিবর্ম 9০৫1জোতীয় যে কর়ট। পার্থীর দেখা মানভূমে পাঁওয়! 
যায়, মাপিকঞোড়, মদনটাক, সামকাহাল,--তাহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্তটিকে বিশেষ- 

হাড়গিল।, 
[60৮০0৮81803 

00185 3 

মানিক জোড় 
[)8530012, 

50915001009 3 

মদনটাক্ 
[5০৮০০61এ5 

185৪1004 

সামক-হাঁল, 
41085101745 

050181)9 

জন্মিয়াছিল। 

ভাবে সাহেবৰাধে প্রত্যহ দেখিতে পাওয়া যাইত। সেটি আয়তনে সব 

চেয়ে ছোট। তাহার চঞ্চর লক্ষণ দেখিয়া ০১৩ 11] নামকরণ হইয়াছে। 
চঞ%ট পীতাত, দেহের উপরিভাগ পাঁংশুল, ডান! ও পৃষ্ঠের নিম্নাংশ কালে! । 

পাখীটির একটু বিশ্ত্ব আছে; প্রত্যহ সকাল বেলায় একই সময়ে কয়েকটি 
56০1 বাঘমণ্তী পাহাড়ের দিক্ হইতে সোজ। উড়িয়া আিয়। সাহেববীধের 

দ্বীপন্থ বৃক্ষের উপরে নামিয়৷ বসিত। অপরাহে তাহার! সকলেই প্রায় সে স্থান 

পরিত্যাগ করিত। প্রথমে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, এখানে 
ইহার! বাসা করে নাই, কিন্তু পরে দেখ! গেল যে, ইহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ শ্বীয় শাবককে নীড়ের মধ্যে খাওয়াইতেছে। অনুসন্ধানে জানা 

গেল যে, কিছু দিন পূর্বে এ দ্বীপের মধ্যে এইনূগ অনেকগুলি শাবক 

ট (ক্রমশঃ) 
প্রীসত্যচরণ লাহ। 



পরিষণ্-পুথিশালায় রঙ্গিত 

স্বাঙ্গাভলা। ওতীচ্ন্ন গ্তুর্থিন্ ন্বিম্বন্ব্ণী 

১০১ রামায়ণ লঙ্কাকাগ্ড। 
লঙ্ণের শক্তিশেল। 

রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৩৪ ১৪8 ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩১। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পড.ক্তি | লিপিকাল, সন ১২৪৬ 
সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর 

আরম্তঃ__ 

রামায় রামচজ্জ্ায় ইত্য। দি-- 
লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বলিল রাধন। 

সমুখে দাগ্ডাল্য কত পারমিতা ॥ 

পরাভব পায়্যা রাজ! কিছুই মী বলে। 
অপমানে লক্ষেম্বর মাথ! নাহি তুলে ॥ 

বিরভাগ পড়ে রাজা সোকে উত্তরোল। 

অস্ত(£]পুরে সুনি কন্দনের গঞঙ্গোল ॥ 

মেঘনাদের সোফে কান্দে তাহার জননি। 

ইন্দ্র্জতের সোকে কাঙ্দে দিবস রজনি ॥ 

কোলাহল সুনিরা কান্দেন দসানন। 
মনে মনে ভাবে রাজা বিসারদিত মন ॥ 

পতিহত স্কুবতি ম্জিয়৷ সোকানলে। 
দিবারাত্রি ভাসে তার1১ নয়ানের জলে ॥ 

রন্ধন তোত্রন নাঞ্ঞ কান্দে অবিরত। 
বিলাপএ নানাভাতি কহিব সে কত। 

১। পুধিতে 'রাজ।' জাছে। 

কেহ বলে কুবুদ্ধি লাগিল দসাননে । 

মরিতে করিল বাদ শ্রীরামের সনে॥ 

বিরন্ুম্ত হল লঙ্ক। তবু নাহি বুঝে । 
আমর] ডুবিল মাত্র সোকপিদ্ধু মাঝে ॥ 

সিতারে আনিয়া মজালেক লঙ্কাপুরি । 

এত বলি বিলাপএ সকল সুঙ্ধরি ॥ 

এক চিত্তে স্থুনে তাহ। রাজ। দসানন। 

ভাল মন্দ কারে কিছু না বলে বচন॥ 

পুত্রসোকে বিসাদিত রাজা লক্ষেম্বর। 

জুবতি ক্রন্দনে রাজ] হুইল জজ্জর | 
রাবনে না করে ভয় জত বধুগন। 

বিনার়্যা বিনায়া। সভে করেন ক্রন্দন ॥ 

কেহ বলে কুথ! গেলে রাবনকুষার | 

দেবগন নিরানন্দ প্রতাপে তোমার 

সচিপতি বান্ধিরা আনিলে নিকেতনে। 

হেন বির ক্ষয় হৈল মান্ুসের রনে ॥ 

কেহ বলে হেন সক্তি মানুসের নাঞ্ি। 

রামরূপ ধর্যা আল্য আপনি গোসাঞ্ডি ॥ 

কেহ বলে সুমন্ত হেল এই বাসাঘর। 

সবয়াছে নাঞ্ি দেখি রাবনকোঙর । 

কেহ বলে সংসার জিনিল দসানন। 

নর বানরের হাথে হইল মরন ॥ 

কেহ বলে রবি সসি অষ্ট লোকপাল। 

রাবন জিনিল সভায় বিক্রমে বিসাল ॥ 



২. বাঙ্গল। প্রাচীন পুথির বিবরণ 

জ্রিভৃবন বিজয় হৈল রাঁজ। দসানন। 

কেহ বলে রাবনে প্রসর্প ক্রিলোচন ॥ 
ভরানি মঙ্কর কেন এখন না রাখে । 

এত বলি জুবতি কান্দএ লাখে লাখে ॥ 

মধ্য, 

স্থুন স্থুন মহাশয় আপনার পরিচয় 

প্রথমেতে আপনার কথা। 

কহি য়ামি অকপটে জন্মিলাম অঞ্জনার পেটে 

মহাবলি পবন মোর পিতা ॥ 

কর তুমি অবধান নাম মোর হনুমান 

স্গ্রব রাজার সঙ্গে থাকি। 

বালি সহোদর তার জিনি রাষ্য অধিকার 

নুযাস্থত হৈল মহানুখি ॥ 

পাইয়৷ বাল্যের ত্রাষ খস্তমুখে কৈলাম বাস 

সে পর্বতে বালি জাইতে নারে। 

সাপ দিল একু ধাপী অতেব নিভর়্ বাসি 

নিবেদিলাম তোমার গোচরে ॥ 

মনেতে জন্মিল বেথা হইবে স্ুনরাম কথ 

জে. পাকে পাইলাম দরসন। 

জানকি লক্ষন সাথে রাম আইল বনপথে 

পঞ্চবটা করিল আশ্রম ॥ 

রামের জন ম্য্যবংসে দসরথ রাজঅং.স 

স্থ'নলাম লক্ষন বদনে। 

রামে রাষ্য দিবরাজা হরলিত জত গ্রজা 

বনে আইল কৈকৈ বচনে॥ 

রাঞ্। ঠককৈএর বস না গনিল অপজস 

বনে পাঠাইল রঘুমনি। 

রাম হর্বাদলন্তাম রূপে উপজিল কাম 

সঙ্গে সিতা অনকনন্দিনি॥ 

থবটি বৃক্ষ তলে রাম ছিল! কুতুহলে 

স্থপ্রনথ। আইল সেখানে । 

দেখিয়। রামের মুত্তি বড় তার হৈলয়াততি 

সিতা খাইতে করিলেক মনে ॥ ইত্যাদি। 

উদ্ধত ভ্রিপদীটি অত্যন্ত দীর্ঘ, ২৪ পাতায় 

আরম্ত হইয়া ২৭ পাতায় শেষ €ইয়াঁছে। 

উহাতে রামের বনবাস হইতে লক্ষণের শক্তি- 

শেল পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটন৷ সংক্ষেপে বণিত। 

শেবষ-. র 

হন্থুমাঁন পর্বত রাখিল নিজ স্থানে ॥ 

আকাঁসে হুইল বানি নুন হন্গমান। 

অবিলম্বে গন্ধর্ধের দেহ গ্রান দান॥ 

স্থসেন ওষধ নিতে হন্ু চিন্যাছিল। 

পাতালতা৷ নিজড়িয়। ছড়াইয়! দিল ॥ 

তিন কোটা গন্ধর্ধ পাইল প্রান দান। 

হনুরে মারিতে জায় বলে হান হান ॥ 

পবননন্দন বির উঠিল আঁকাসে। 

পর্বত থুইয়া আল্য শ্রীরামের পাঁসে॥ 
পবননন্দন পড়ে শ্রারামের পায়। 

কহেন কর্ধনাবানি কোলে করি তায়। 

হনুমান কি দিয় স্থধিব তোমার ধার। 
রাম বলেন পি দ্রিয়। করব উপগার ॥ 
হন্তু বলে য়ামি নাই জানি তোম। বিনু। 

এত বলি সর্ব!গে মাখিল পদরেনু ॥ 

চরনে ধরিয়া বলি আমি অনুগত | 

বিকাইনু রাঙ্গা! পায় জনমের মত 

রাবন মারিয়া কর সিতার উদ্ধার। 

অজোধ্যায় চল নুধ্য। বিভিসনের ধার ॥ 

দেবের হুল্লভ বড় রাম অবতার। 

কত জত্বেব্রন্ধা য়ানি করিল গ্রচার॥ 

কিত্তবাস বাখানিল মুনির পুরান । 

ল্কাকাণ্ডে গাইল গিত অমুত সমান । 

সক্রিসেল পুস্তক পুর্ঝ টঠল এত দুরে। 
রাধন বিনে মার বির নাহি লক্ষ পুরে |! 
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জে জন গাওায় বাম তোমার মঙল। 

আসর সহিত স্থখে রাখিবে রাঘব ॥ 

জেব! পড়ে জেবা! স্থুনে জে জন গাওায়। 

ধন পুত্র হয় তার অস্তে সর্গ জায় ॥ 

কিিবাঁস পঙ্ডিতের মধুর বচন। 

লঙ্কাকাণ্ডে সক্তিসেল উপাক্ষান কথন ॥ 

শেষের আট পঙ্ক্তি লেখকের যোজনা 

মনে হয়। 

১*২। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 
লক্ষণের শক্তিশেল। 
রচয়িতা--কুতিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । 

আকার, ১৫ * ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখা। ১--২৩। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১* পউ.ক্তি। লিপিকাল, 
সন ১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ। লেখক কনকরাম 

ধুবী। 
শেষ, 

নুসেনে বাটীজ! ওসদি করছিল জুলা। 
জীরামের হস্তে ওসদি দিল এক তোলা ॥ 
দেবসক্তি $সদি দিলেন নারায়ন। 

এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥ 

স্ুসেনে বাটআ ওঁসদি করিছিলা ঝুল! । 

শ্বীরামের হস্তে গদি দিল আর এক তুলা ॥ 
ভ্ীগোর শ্বরিআ! অউসদি দিল! নারায়ন । 

এই মতে লক্ষন বিরের না হইল চেতন ॥ 

শ্ীগুরূর দুহাই জান বের৫থ নাই জাএ। 

চৈতনা পাইল লক্ষন চোক্ষু মেলি চাএ ।। 

নুসেনে বাটীঅ! ওঁসদি করিআছিল ঝুল! । 
রামের হন্তে দিল আর এক তুল1 |! 
মাত পিঙ৷ স্বরি ওঁসদি দিলা নারাঅন। 

এই মতে লক্ষন বিরে না হইল চেতন ॥ 

মাতা পীতার ছুহাই ভ্র!ন বের্৫ নাহি জায়। 

ধজ ন' হুইপ লক্ষন গড়াগড়ি বাঁ ॥ 
ধর্য না হইল জদি গুনের ভাই লক্ষন। 

কুল হনে তুমে পেলি জুড়িণ কান্দন॥ 
দৈব ভুগে ঠেকিণ রামের ও রাঙ্গ! চরনে। 

বরত্তিআ৷ উঠিল! তবে সমির্ভীর নন্দন ॥ 

দাদা বলিআ লক্ষন ডাকিতে লাগিল। 

গুনের ভাই লক্ষন বলি রামে কুলে তুলি লইল॥ 
লক্ষন জিলেন রামের পুর্রিল মনের সাদ । 

চৌদিগে বানরগনে করে দিঙ্গনাদ ॥ 

জঅঙ্কর জঅধনি মঙ্গল আরূহন। 
সজ্ঞে থাকি পুম্ষ বৃষ্টী করে দেবগন ॥ 

কবি কিত্তিবাসে বলে শ্রীরামের চরন। 

লক্ষনের সক্তিছেল হহণ সমাঞ্ু ॥ 

১০৩ রানায়ণ-লককাণ্। 

লক্ষণের শজিশেণ। 

রচয়িতা--কৃত্তিবাঁস। 

উপকরণ, বাঞগাল৷ তুলোট কাগজ । 

আকার, ১১৮ ৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখযা, ১--১৪। 

এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ২৭ পঙ্.ক্তি। 

লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রথম 

পাতাখানি পরবর্তী যোজন! । 
আরম্ত,২- 

ইন্্রজিত মির্ত, হইয়া! গেল জমঘর। 

ছুতে বার্ভ। কহিতে জায় রাবন গোচর ॥ 

 হরিসে বাঁসছে রাগ! সঙ্গাসন উপরে। 

পাত্রামত্র স্থানে রাজ৷ লাগে কাহবারে॥ 

জোহ বার জায় পুত্র সেছি বার জিনে। 

ন৷ জানি ঝ| পূত্র আজি জিনে কতক্ষনে ॥ 
ভগ্ন দূতে বার্তী। কর যুরি ছুই কর। 

তোমার পুত্র ইন্দ্রজিত গেল জমঘগ॥ 
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কে কালে সুনিল রাজ পুত্রে মরূন কথা। 

সিঙ্গাসনে রৈল প্ ভূমে পরে মাথা ॥ 

অচেতন [হ]ইয়া পরে রাজা লক্কেত্বর । 

পারমিত্র বলে রাজ! গেল জমঘর ॥ 

কেহ বলে জমঘরে গেল দসানন। 

কেহ বোলে পুত্রস্থথে হৈয়াছে বিমন ॥ 

সিতল চন্দন য়ানি কেহ মাথে গায়। 

চামরে বাতান কেহ করে সর্বদায়॥ 

খেনেকে চৈতন্ত পাইয়। রাজ দসগিরি। 
কতক্ষনে কান্দি উঠে পুত্র পৃত্র করি। 

মধ্য,_ 

লাচারি করণ! রাগ ॥& 

ব্যাকুল ভাইএর পাষে ধনু ফালাইঅ! বৈষে 

স্বকে রাম ছারএ নিশ্তাস। 

অহে ভাই প্রাণেশ্বর লুকে প্রাণ পোরে মর 

তোমার তন্থু দেখীআ বিনাষ ॥ 

বনে আইলাম তিন জন তাথে এত বিরম্বণ 
সরিতে মনেত লাগে ব্রেথা। 

কুলে লৈএ লক্ষণ বলে রাম নারায়ণ 

ওট ভাই সুণ মর বথা॥ 

তর মর এক প্রাণ তঙ্মাত্র হইথাণ 

বিদাত! গ্রীজিল ভাগে ভাগে। 

ছেপ ভাই মৈল রণে ধিক মর জিবণে 
কি বলীব ভরথের আগে ॥ (পৃ ৯১) 

১৪। রামায়ণ লঙ্কা কাণ্ড । 
হুন্ছমানের ওষধ আনয়ন। 

রচয়িত'-_কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, 
১২$১৪২ ইঞ্চি। পর্রসংখ]1, ১৭-১৯ | এক 

এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ.ক্তি। খণ্ডিত। 

১০৫। রামায়ণ লক্কাকাণ্ড 
মহীরাবণের পালা। 

» রচগ্লিতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগঙ্। আকার, 

১৪৪১৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,১-২৪ | এক এক 

পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৭ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, 

সন ১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ । 

আরম্ত,-্” 

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 

? ইত্যাদি শ্লোক। 
কটক হুইল! পার দিবা অবসানে। 

রাম আগে দাগাইল! সুগৃব প্রজাসনে ॥ 
পিন্ধু বান্ধি পার হৈল! কমললচন। 

অবর্থ পাইবে বার্তা রাজ দসানন। 

একত্রে হইলা পার সকল কটক। 

কুন বির আজি রাত্রি হইব রক্ষক॥ 

জার্মান য়াদি বির আনিল! রঘুনাথ । 

মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিল! সাক্ষাত ॥ 

রামে বোলে ধান তরা মৈক্ষ সেনাপতি । 

কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্রি। 

কটক রাখিতে ভার করে জেই জন। 
সে বিরে করৌক আজি রাত্রি জাগরন ॥ 

মধ্য, 

লাচাড়ি॥ 
ভরথে কাঁন্দন করে বিনাইআ৷ নান! স্বরে 

কেনে রাম হইলে নিদারন। 

 তুমারে দেখিবার কাজে আইলু মুই বনমাঝে 
তুম! সনে ন! হইল দরসন ॥১। 

আমার হইল কুদিন না পাইনু তার চিন্ন 
বনে ফাসি না পাইলু লাগ। 

জত ছুক্ষ পাইলুবনে কহিমু কাছার সনে 
চারিভিথে য়াছে বিরভাগ ॥২। 
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কিবুদ্ধি করিম মনে না চিনে হস্থমানে 
কি বলিমু হনুমান গোচর। 

তুমার সহদর জানি রুপা কর জদি খানি 
॥ তবে পাই তুম! দরশন ॥ত। 

জদ্দি দ্বার না দেয় ছাড়ি প্রান দিমু অগ্নি পড়ি 
বদ হইমু হনুমান উপর। 

কিত্তিবাসে বলে বানি মায়া বির ছাড় তৃমি 

তুমি নভে রামের সহদর ॥8॥ (পৃ*৮।১) 

লাচাড়ি ॥ 

কান্দে কান্দে বিভিসনা রে 

কান্দে বির মাথে দিয়! হাত। 

সর্ব সুর” ছাড়ি বথা গেল! রথুনাথ ॥১া 
স্বরন লইলু তুমার বড় আস! করি। 
ব্রিভুবনে স্থান নাই রাবন আমার বৈরি ॥২॥ 
কথা (গলা প্রভু রাম ব্রিদেস য়ধিপতি। 

মুই পাবিস্ট কথা করিমু বসতি ॥৩। 

তুমার চরম বিনে গতি নাহি আর। 

কি ছুসে ছাড়িলা, মরে না দেখি নিস্থার ;8॥ 

ছুস্ট সংদর মর রাজ! ল্থো্র | 

স্ব পুত্র ছাড়িমা সুই শ্ুইনু দেসাস্তর !৫॥ 
কান্দে রাজ। বিভিসন করিআ "কাগুতি। 

সন্র মারি য়াইস রাম জানকির পতি ॥৬॥ 

কিত্তিবাসে বলে স্ুন রাম রঘুপতি। 
ভএ কান্দে বিভিসনে কর অব্যাঅতি ॥৭॥ 

(পৃ ১০১) 

শেষ, 

অঙ্গঈদে বোলে রাবনের বৃঝিয়ে চরিত্র। 

মন্ত্র সোনীতে ভুয়ায় হইয়। একভিত ॥ 
এতেক ভাবিয়। তরে বাঁলির নন্ধন১ | 

গোগ্ড তেস রহে গীয়। গ্রাচির উপর) 
পা 

১। “কুমার হইবে। 

এইরূপে রহিল গীআ বালির নন্দন। 
রন করিবারে য়াজ্ঞা করিল ব্রাবন॥ 

হস্থির কান্দেতে বাঝে সোবনের ধ্যজ। 

সন্ত সামস্ত জুবিতে পড়ে সাজ ॥ 
পাত্র [ মিত্র ]য়াসিয়। রাবন রাজ বন্দে। 

লাম্পে লাম্পে উঠে সয় হস্থির কানে ॥ 

চতরদলে যারোহিল রারদি কুদাড়ি। 

রাজার ভাই তাতে আনীলেক চড়ি॥ 

সোবণ্যের জ।টিখান রাজ। পাটে [র] তুলি! 

[কুমার ভাগ চলিতে পড়িল বিজোলি॥ 

পাইক্যভাগ দেখি রাজার পুত্র রাপনার। 

চারিভেতে কটক সব রাজা বলয়ার ॥ 

স্থবনের নিন্দিত রাজসিঙ্গাসন। 

তার উপর বসিগ়াছে রাজ! দশানন ॥ 

হাথে রাখায়াছে সা ঞ 

সরদের চন্দ্র জেন ধবল রজনি ॥ 

ডাইনে তান্ুল সনে দিয়াছে এক ঝারি। 

হেন কালে কুমারভাগ ডাগ্ডাইল! সারি সারি ॥ 

কুমারভাগে মাথা সয়া মাথার (পাগ] খসে। 

ছুই বিরের পাগে খসি পড়ে ছুই পাসে ॥ 

থঞ্জন জিনিয়৷ ছুইর মকরকুগুল। 
মানীক্য জিনিয়। ছুইর কনের স্থুভন ॥ 

কাল! চামর জীনী থেশের পরিপাটি। 

পৃস্টেতে লাগিয়া যাছে দিঘল জোতি॥ 
এ তিন ভুবনে যাহার ডরে পাত্র ভিত। 

মাগো বড়ি মাথা নয়া কুমার ইন্দ্রজিত॥ 

শয়াবতি মায় জার রাবন রাজা বাপ। 

বিরবাহু মাথ। নয়ায় দুর্জয় প্রতাপ ॥ 

ত্রিশিরায় মাথা নয়ায় কারদণ্ডবত। 

প্র।হস্থ রাদি রার্জথণ্ডে করে দগ্ডবও ॥ 

ইতি গ্রপাতালখণ্ড সমাগত ॥ 



বজঃলা &1চীন গাধার ধিবরণ 

১০৬ রামায়ণ- লক্কাকাণ্ড। 

মহীরাবণের পাল|। 

রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 
আকার) ১৫১৮৫ ইঞ্চি ৷ পনত্রসংখ্যা, ১৬। 

প্রতি পৃষ্ঠার ৭_-১১ পঙক্তি। লিপিকাল, 

সন ১২৫৮ সাঁপ। সম্পূর্ণ। 

আরস্ত,-- 

ইন্জ্রজিত মৈল বার্তা সোনী মন্দাধরি। 

অমনি কান্দি! উটে পুত্র পুত্র করি। 

পুত্র সোগে মন্দাধরি করিছে রোধন। 
কান্দী আ৷ ৮চলিছে রাণী জথাতে রাধন ॥ 

কান্দিআ বীছে রাজ। রত্বদীাসনে। 

হেন কালে রাণী গেল রাবন বি9্দমানে ॥ 

রাণী বলে কি কার্ধ্য করিলে দসগীরি। 

সীতা আনী মজাইলে কনক লঙ্কপুরী ॥ 

অজনীসম্ভবা সীতা জনকছুইতা। 

তান সাপে মজিল লঙ্ক। আছ দসমাথ! ॥ 

জেহি দীন সীতা দেবি আনিল। লঙ্ক(তে। 

সেহি দিন মর্জল লঙ্ক। কহিছে তাহাতে ॥ 

তখনে বলীল রাজ। দেহ তার কন্তা।। 
তবে কেনে হইব তোমার অতেক জন্ত্রনা ॥ 

ইন্্রজিত পুত্র মৈল পর্বতের চোড়া। 

ডাল বাঙ্গি বিক্ষ গ্রেন হইল লাড়ামোড়া । 

মন্দাধরি বোলে রাজ1 সোন দিআ। মন। 

সিতা দীআ 7াথ তোমার আপনার জিবন ॥ 

এহ হতে খেম! দহ লঙ্কার বনত বাস। 

দিনে দিনে হইব তোমার কুল জ্ঞাতি নান ॥ 

জানীআ ন। জান রাম সোন মতিহিন। 

সবান্দবে সোক ভূক কর কিছো দিন। 

মধা,-.. 

এহি মতে উর্ভর পথে করিল গমন। 
প্রভু রাম হার।ইয়া এত বিড়ম্বন ॥ 

রাম নাম লইর! বির ছাড়এ নিশ্বাস। 
কান্দিতে কানদিতে গেল উর্তর ঠলাস; 

উত্তর দুয়ারে দেখে জত জত ধর্ম 

সাধুজন দেখে তাথে ন৷ দেখে রামচ্্র। 

গোদান কাঞ্চন দান ব্রাহ্মণ ভূজন। 

মাতি পিতি চরনে শেবা করিছে জেহি জন ॥ 

দিঘি পুখরি কিবা বান্দিছে জাঙ্গাল। 

উর্তর ছুয়ারে তার ভাল ঠাকুরাল | 

»াঁপনে আশীআ জমে তাহারে শঙ্কাশে। 

এছি মতে উর্তর দ্বারে শাহুজন বৈশে॥ 

তাহাতে ন! দেবে বির শ্রারাম ণক্ষন। 

মার কত দুরে বির করিল গমন ॥ 

হুরগৌ!র ছুই জন আছয়ে বশিয় 

পার্বধতি শিবেকে পুছে হনুমান দেখিয়া ॥ 

তুর্া বোলে শোন শিব আমার বচন। 

|ক কারনে 1 এথা পবনননান। 
শবে বোলে শো হুর্থ। না জান কারন। 

মহিরাবনে হরি নিছে গ্রাম লক্ষন ॥ 

হনুমান শমান তক্ত নাহি ব্রিভৃবন। 

রাম লক্ষন হারাইয়] করয়ে ভ্রমন ॥ 

পার্ব্বতি বোলেন তার লক্ষন বুজি বাম 
আমি হই শিতামুত্তি তোমি হও রাম॥ 
হেন কালে তথ। আইল পবনননান। 

এহি মতে শন্দান করিলা ছুই জন। 
রাম সিতা মুস্তি (বর দেখিয়! তথায়। 

(বালে রাম দিত? পাইলাম লক্ষন ভাই কথায়। 

এহি বোলি হনুমান করিল গমন। 

হরি হব ভেদ নাই অভেদ শিবরাম॥ 



বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ ণ 

হন্ুমানে বেলে রাম এমত কেনে ঠৈক1। 

সিতাঁকে পাইয়া তোমি লক্ষনকে ছাড়িল! ॥ 

আইশ আইশ কান্দে করি তোমরা দুই জন। 

তোমাকে পাইলাম রাম কথাতে লঙ্গন॥ 

ইহ! বোলি হনুমান লাগিল কান্দিতে। 

সিংহাশনে হর গৌরি লাগিল হাশিতে ॥ 

হন্থমানে বোলে রাম বড়ই পামর। 

আমারে এত হুক্ষ দিয় হাশ নিরাস্তর ॥ 

ইহ! বে!লি হনুমান পবন কুঞ র। 

হরুগৌরি তোলি লইল মাথার উপর ॥ 

দ্বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর। 

ধাইয়। আশিল তবে শিবের গোচর ॥ 

বারি বোলে বেটা তোই থাকচ কথান্ন। 

আমার ঠাঁকুর কেনে লইলে মাথায় ॥ 

বারে থাকি দেখি তারে দ্বারি নন্দিবর । 

কপ করি আশিলেক হনুমান গোচর ॥ 

হন্ধমানে বোলে আমি হা'রাইল রাম। 

আমার ঠাকুর আমি নিব তোমায় কিব। কাঁম॥ 

এত শোনি ননদিবির কুপ খুঁরি বোলে। 

হনুমানকে ধরে বির ছুই ছুঁতে গলে ॥ 

হনুমানকে ধাঁর নন্দি হাশে মনে মন। 

রাখিতে না পারে নন্দি চমকিত মন॥ 

বানু লড়া দিআ ধরে পবনননান। 

ছরাহুরি গর1গরি করে ছুই জন ।। (৯1১ প্র) 

শেষ. -.৮ 

রাম লঙ্গন লইআ বর করিছে গমন। 

জেহিখানে বসী আছে. জত বানরগন ॥ 

শ্রীরাম দেখাআ৷ তার! বন্দিল চরন। 

আসীর্বাদ করিলেন কমললোচন ॥ 

জয় জয় দিআ৷ নাছে জত বানরগন। 

হেনকালে দেখে রামে বান্দ৷ বিভিসন ॥ 

বন্ধন মোচন করি কমললুচন। 

আনন্দ হইআ৷ নাছে রাজ বিভিসন ॥ 

পুথখানি তিন হাতের লেখা বেশ বুঝ। যার । 

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 

মহীরাবণের পাঁল1। 

৯০৭। 

রচায়খ--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ। আকার, 

১৫২৮৫ ইঞ্চি। পত্রসংখা। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ১৭-১৩ পঙ.জি। সম্পূর্ণ। প্রাণডিস্থান, 

বর্ধমান । 

১৩। 

আরম্ত,-- 

ভগ্রপাইক কহে গিয়ে রাবন গোচরে। 

তরূনি পরিল রনে যুন লঙ্কেস্বরে ॥ 

সুনিয় রাবন রাজ্জা হইল অচেতন। 
ভুমে লোটাইয়া কান্দে রাজা দসানন। 

অজ্ঞান হইল রাজ পরিল তখন। 

পুত্র পৌত্র ভাতি নাহিক দিতে তর্পন ॥ 
মহাসোকে কান্দিতেছে রাজ! লঙ্কেম্বর | 

কৌোথ। গেলি তরনি প্রানের দোসড় ॥ 

সকল বির পরিলো। মোর বির নাহি আর। 

দস মুখে রাবন রাজা করে হাহাকার ॥ 

কান্দিতে কানিতে মনে হইল স্বরন ॥ 

পাতালে আছে পুত্র মহি তরাবন॥ 

মহিরাবন বলে রাজা ডাকে উশ্চম্বরে । 

কোথা গেলি মি পুত্র দেখ দেহ মোরে॥ 

কহিলে আমারে তুমি পূর্বে জে কারন। 

বিপত্তে পরিলে আমাএ করিহ শ্বরন॥ 

এত জদ্দি কাতরে বলেন লক্কেম্বর। 

টনক পরিল মহির মস্তক উপর॥ 



৮ বাঙাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 

শেষ,” 

হেন কালে দেবি বলেন নুন প্রত রাম। 

আম রহিব কোথা প্রভু তুমি দেহ স্থান॥ 

রাম বলেন গুন দেবি আমার বচন । 

মহির সোমান পুজা করিবে জগজন ॥ 

যুনিয় সতুষ্ট মাতা হাসিতে লাগিলা। 

হস্থমানে ডেকে রাম তখন বলিলা। 

ক্ষিরগ্রামে লইয়ে দেবির করহ স্থাসন। 

তুমি আইল] আমি তবে বধিব রাবন॥ 

[এ] কথা যুনিয়া হন্ুু করিলো পয়ান। 

দেবি লয়ে গেল হন্থ জথা থিরগ্রাম॥ 

[উত্তম] স্থান জে দেবি হরসিত মোন। 

সেই স্থানে লাবাইল পবননন্দন ॥ 

বিশ্বকন্মায় হনুমান করিলা শ্বরন। 

সত্যরে আইগ! বিশ্ব্যকল্ম। হনুর বিছ্ধমানে ॥ 

হন্থ বলে দেবিরে হেথা করিব স্থাপন। 

দেবিকে রাখিতে স্থান করহ গটন। 

পাথোর আনয়! হন দিল বিদ্ধমান। 

[ম]সানে অপুর্ব পুরি করিল নির্মান ॥ 

রাত্রের ভিতরে পুরি ক|রি]ল! নির্মান। 

বিশ্বকন্মা পয়ান করিল। নিজ স্থান ॥ 

দেবি বলেন ঘুন হন্থু আমার বচন। 

মহ্রাঝন *** *** পুজিবে কোন জন ॥ 

আমার সেবক আমার কাছে দিলে বলিদান। 

নরবলি দিয় করো! পুজার বিধান ॥ 

হনুমান বলে মাত কহিলাম আমি। 

বত্ম্বর অন্তর নরবলি পাবে তুমি ॥ 

তোমারে দেখিতে ইচ্ছে করে জেই আনে । 

মুক্তিপদ পাবে সে তোম! দরসনে ॥ 

জোগাগ্ভ। বলিয়া মাতা হলে। তোমার নাম। 

জে তোমায় দেখিবে তার অবশ্ত পরিস্রান ॥ 

দেবি বলেন লোকের চাক্ষসে না থাকিবে! । 

লোকের চাক্ষসে থাকিলে অনাদর হইবে।॥ 
হনু বলে মাতা তূমি ব্রহ্মা অগোচর। 

চাক্ষসে না থাকিবে লোকের গোচর ॥ 

কিন্তিবাস ইতযাদি॥। ৯ ক 

দেবিরে রাঁখিয়। হস্থ মন্দির ভিতর । 

বাহিরে আসিয়! করে তিন শ্বরবর ॥ 

হন্তুর বিক্রম জেন সিংহের প্রতাপ। 

তিন স্থানে মৃত্তিক। তুলিল তিন চাপ॥ 

তাহারে করিলা বির তিন শ্বরবর । 

তিন নাম থুইল তার পবনকুমার ॥ 

ধামাতের পুফনি” বলে খুইল এক নাম। 

সর্ধেষ! বলিয়! নাম রাখিল৷ এখন ॥ 

ক্ষিরদিঘি বলে থুইল। এক নাম । 

জোরহাতে করে হন্ু দেখির বিদ্ধামান ॥ 

তিন স্বরবর কৈহাম করি নিবেদন। 

জাহা ইচ্ছ। তাহাই কর জেবা! লয় মোন। 
হনুমান বলে মাতা করিবে বিচার । 

আপনার.গুনে পুজা! করিহু প্রচার ॥ 

এতে! বলি প্র | করিল! দেবির পাপন 

হা!সরা উর দিলেন বিদায় ॥ 

জে!গাদ্যা ঝলিয়। বির করিলা স্থাপন। 

কতো পাপে মুক্তি হইল! দেবির ম্বরন ॥ 

বিদায় হইল হস্পমান দেবির চরনে। 
এক লক্ফে আইল! হনু রাম বিস্কমানে ॥| 

জোর করে বন্দে (বর রামের চরনে। 

যুগ্রিব আদি বানর দিপা আলিঙ্গন ॥ 
আপদ এরায় বানর ছারে সিংহনাদ। 

যুনিয় রাবন রাজ। গনিল গ্রমাদ ॥ 

মহি পুত্র পরিল ধ্যানে জানে দসানন। 

তে কারনে সিংহনাদ ছারে বানরগন ॥ 

হাহাকার করে রাবন ছারিয়! নিশ্বাস । 

লঙ্কাকাণ্টে গাইল পণ্ডিৎ কৃত্তবাস॥ 



বাঙ্গালা প্রাচীন পির. বিবরণ 

১০৮। রামায়ণ লক্কাকাণ্ড। 

রামরাবণের যুদ্ধ। 

রচয়িতা-কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তৃলোট কাগ। আকার, 
১৪ ৮ ৪$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা---১, ২, ৪, ৫,। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯১* পও.ক্তি। খণ্ডিত। 

সারস্ত,-_ 

সভা করি বৈসে রাম কোমললোচন ৷ 

বিরভাগ বৈসে জত স্থুগ্রীব বিভিসন ॥| 
শ্রীরাম বলেন সুন জত রাধ্যথখণ্ড। 

রাবন বধএ বিভিসনে দিব ছত্র দণ্ড ॥ 

হেন কালে হনুমান ছাড়ে নিংহনাদ। 
প্রান উড়ে গেল রাবন গুনিল প্রমাদ ॥ 

রাবন বলে সকল গেল রামের সংগ্রামে । 

পুত্র পোউত্র উদ্ধার হইল! রাম দরসনে ॥ 

হরগৌরি পুজিতে বসিল লক্ষেম্বর। 
রাবনের পুজা লইতে আইল সম্কর॥ 
রাবনের তরে দয়া করিল! ভবানি| 
আইল রাবন্কাছে জগতজননি % 
পু করি প্রনাম করএ দসানন । 

এইবার মোরে রক্ষা কর পঞ্চানন ॥ 

খীরাম লক্ষন জিনি তোমার বরেতে। 
সব বলে হেন বর আমি নারি দিতে ॥ 
বাম মারিতে বর দিব কাহার সকতি। 

এত বলি অন্তধ্যান হন পযুপতি॥ 
[বন বলে জানি[লা]ম ইহার কারন । 

কাল হয়্য। আইল মোরে নর বানরগন ॥ 
বাবন বলে যুন মাতা করি নিবেদন। 

সাম! লাগি জাও তুমি দিবের সদন ॥ 
দবি বলে আমি পুর্ব কছিলাম বিস্তর । 

গাছে মোরে কোধ বৈরী দেব মহেম্বর। 

৮ 

রাবন বলে স্ুন মাতা জগতজননি। 
মোর লাগি হরের কাছে চলহ আপনি॥ 

রাবনের এত বাক্য যুনিঞ! সঙ্করি। 
সিবের সাক্ষেতে দাণ্ডাইল কর জুড়ি ॥ 
ভবানি বলেন ধুন দেব পযুপতি। 

কোন গুনে পুজে তোমায় লঙ্কার নৃপতি ॥ 

ধনে প্রানে মন্জে রাবন গ্রামের বানে। 

এবার রাবনে রঙ্গ! কর খিলোচনে ॥ 

দস মুণ্ড কাটা রাবন দিল তোমার পায়। 
ছাড়িতে রাবনে নাথ তোম! না জুরায়॥ 

সিবৰ বলে পার্ধতি সুনহ বচন। 

পাপিষ্ট ছম্মতি বেটা লঙ্কার রাবন ॥ 

নঙ্দগি সাপিল জখন রাবনের তরে। 

নর বানরের হাতে রাবন জাব জমঘরে ॥ 

১৯। রানায়ণ- লঙ্কাকাণ। 

সীতার অশ্নিপরীক্ষা । 

রচয়িতা-্কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, ভুলোট কাগজ। আকার, 
১৪১৫" ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা--১--১০ | প্রতি 

পৃষ্ঠায় ১*পঙ.ক্তি। লিপিকাল সন ১২৪* 

সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, ৰাকুড়!। 

আরম, 

বিভিসন বলে তুমি সত্যে হইলে পার। 
পিতিজ্ঞ। করেছি য়ামি পাছে তব ধার॥ 
সিতার উধ্যার হেতু দিলাম য়ান্থাস। 

সিতাকে র্ানিতে যামার সির্ধ রভিলাস ॥ 



১৬ বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রাজা হয়৷ এতেক বলিল বিভিসন। 

সিত| বলে শ্রারামের পড়ে গেল মন ॥ 

জার নাগি ভুদ্ধ করি পাড়িয়া ধন্ুক। 

দস মাস নাই দেখি জানকির মুখ ॥ 

ষুগ্িব বিভিসনের সঙ্গে করি য়মান। 
লিতায় বাত্র। দিতে রাম পাঠান হনুমান ॥ 

রাম বলেন যুন বাছ! পবননন্দন। 

সিতায় তত্ব দিতে জাহ রসকের বন॥ 

সিতা রাগে কহিবে য়ামার সমাচার । 

সবংসে প্লাবন রাজ। হইল সংহার ॥ 

রাক্ষস বানর স্থৃথি হইল তৃতুবন। 
কালি তুম! নিতে য়াসিব ধান্মিক বিভিসন ॥ 

রামের চরন ধরি করিয়া প্রনাম । 

সিতার নিকটে ভাত্রা কৈল হনুমান ॥ 

ধন্থুক টানিলে জেন সিত্র বান ছুটে । 
লাফে লাফে গেল য়সকবনের নিকটে ॥ 

সন রূপায় বান্দয়াছে রসক গাছের গুড়ি। 

তার তলায় বসিয়াছেন জনকঝিয়ারি ॥ 

অসকের তলে পিতা রতি অনুপাম। 

হুটী হাত তুলিয়া সিতা বলে কবেয়াসিবে রাম॥ 
হচ্ুমান ডাগ্ডাইল পিতার গোচর। 

চেড়িগুল৷ বলে যাইল ঘরপড়। বানর ॥ 

ধরহরি কাপে সভে পাইনা তরাস। 
ভএতে রাক্ষৃসিগুল! হইল একপাস ॥ 
গাছের রাড়ে ডাণ্ডাইল হয়! রদরসন। 
হেন কালে বানর করে সিতা সম্বাসন॥ 

সিতার আগে হন্ছমান হুয়াইল মাথা। 

যবধানে যুন রামের কুসলবারতা ॥ 
স্গ্রিবের প্রতাপে রার বানরের হানাহানি । 

বিভিসনার মগ্তনাতে লক্কাপুরি জিনি॥ 

সবংসে পড়িয়া গেছে রাধনে য়াপার। 
বংসনাস হুইল জখন তোমাকে দিল তাপ ॥ 

প্রভাতে দেখিবে গিয়! গ্রাম লক্ষন। 

কালি তুমায় নিতে য়াসিব ধাম্মিক বিভিনন। 
ছুই ভেএর জয়জুক্ত যুনিয়া কাহিনি । 
হরসিতে য়াপন| পাধুরে ঠাকুরানি॥। ২ 
হনুমানের মুখে যুনি কুসলবারতা। 

য়সকের বনে সিতা হেষ্ট কৈল মাথ! ॥ 

হন্ু বলে কেন দেখি বিরসবদন। 

কুল!ল] বাত্রার উত্তর নাপাই কিসের কারন। 
তুমার চরিত্র কিছু বুঝিতে ন1 পারি। 

হেটমাথা করে য়াছ দণ্ড ছুই চারি॥ 

রাবনের মরনে কিবা দুস্থ হঈল মনে। 

রিদয়ে যযুকি হয় যাছ তে কারনে॥ 

পিতা বলে জে কথ! কহিলে মোর পাসে। 
যানন্দে বেদেছি মুখ বোল নাই য়াইসে ॥ 

জে কারনে এতখন হেই করি মাথা। 

কিব দিলে সোদ হয় এই করি চিন্তা ॥ 

সর্গ মূর্ত পাতালে করিয়া! অনুমান। 

এই বাক্যেহন্ুমানে কিবা! দিব দান॥ 

মুনি মুক্ধা।দি জি রমুল্য ভাণ্ডার । 

তবু এই বচনের নাহি হুব ধার ॥ 

বিক্রয় হইয়৷ আছেন রভাগিনি সিতা। 
কিবা দিব দরিদ্র সে করেছে বিধাতা । 

তৃভুবনে তুমার তুলনা নাই দান। 
তোমাকে চরঞ্সের স্থল দিবেন শ্রারাম।॥ 

রাক্ষসের ঘরে মোরে করিলে উর্ধার। 
অভুধ্যাকে গেলে তোরে দিব গলার হার।॥ 

হনুমান বলে ম) গে! কি করিব ধন। 

কত লক্ষ ধন পিতা স্ীরামের চরন ॥ 

শেধ9-- 

অগ্নির তিতরে থাকি ন৷ পুড়ে আগুনি। 

পুড়িবার কাজ্য থাকুক গাএ পড়ে পানি।॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ১১ 

অগ্নি বলেন নেহ রাম যাপন রমনি। 

দিতার দেহে পাপ নাই য়ামি ভালে জানি ॥ 
রত লোক পাপ কৈল রামার আনলে। 
পবিত্র হইলাম তুমার সিত1 লক্ষি কোলে ॥ 

সিতার চরিত্রে তুমি হুইয় সম্তোস। 
জানকিকে দেখি রাম না করিহ রোঁস॥ 

প্রতুর চরনে সিত1 করিল গ্রনাঁম। 

আপন৷ য়াপুনি দোস মাগেন শ্রীরাম ॥ 

এক মুখে তুমার গুন কি কহিব য়ার। 

বাপকুল সধুরকুল করিলে উধার ॥ 

নিম্মল সরিরে জস পুঙ্লিত মেছুনি। 
গগনমগ্ডলে জেন কলাহল যুনি ॥ 

সিতার সাহাস গু সর্ব জনে দেখে। 

ধন্ত ধন্ত বলিয়া! ড| কল তিন লোকে ॥ 

মরিল ম্বরিরে জেন পমিল জিবন। 

সিত। দরসনে সভার প্রসন্ন বদন ॥ 

ধন্য ধন্য দিত গো তুমার ধক্ন্য জিবন। 
তুমার জন ঘুসিবেক এ তিন ভূবন ॥ 

আপন আপন স্থানে গেল জত/ দেবগন । 

জখনকার জে কাজ্য তাহ! জানেন বিভিমন॥ 

বিশ্বকম্ম! ডাকিয়া বিভিসন দিল পান। 

রাম দিতার বাসঘর করহু নিম্মান ॥ 

যুংল্ল্যের ঘর দ্রার যুবন্তের চোওঁরি । 
রত্মন্ন থাট পাট নেত পাটের তুলি। 
নব যন্থরাগ ছুহে জগত মহিতা। 

বাসধরে প্রবেশ করিল রাম সিতা ॥ 
গ্ীরামের পাসে বৈসেন জনকনন্দিনি। 

চন্ত্রের সাক্ষাতে জেন বলিল রহিনি ॥ | 

রাম সিত। তুই জনে রহিল এক ঘরে। 

লক্ষি নারার়ন ছহে হইল একত্রে ॥ 

সয়ন করিল রামু নিত করি কৌলে। 
লাজে সুখ ঢাকে লিতা। নেতের রাঞ্চলে ॥ 

হাস পরিহাস করে ছহে হুহ! হেরি। 

জয় (সতা রাম বলি ডাকিছে ভমরি। 

জানকি সহিত যুখে রাত্রি বঞ্চেন রাম।, 
ভমর কমলে জেন মধু করে পান। 

রাঁঞ্রি রঙ্গে সিরাঙ্গে কৌতুকে করে কেলি। 
জয় সিতা রাম বলি ডাকিছে কৌকিলি॥ 

রাম সিতার বাসঘর জেই জন যুনে। 
তারে বড় তুষ্ট হন লক্ষি দ(জ)নাদনে॥ 

্রাঙ্মন যুনিলে হয় বুদ্ধে বিহপতি। 

ক্ষেতি যুনিলে হয় মহাজোধাপতি ॥ 

কিত্তিবাস পঞ্ডিতের কবিন্র বিচক্ষন। 

লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাম মিতার মিলন॥ 

১১০ রামায়ণ লঙ্কাকা | 

সীতার উদ্ধার। 

রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, 

১৪১৪৪ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১১--৩৩। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ৭৮ পঙ.ক্তি। খণগ্ডিত। 

ৃ আরম্ত,-_ 

অল ফল আদ করি না করি ভোজখ। 

এমতি দেখীব গিআ! গ্ীরামচরণ ॥ 
এই কথ! বিভিশণ জরে কালে শুনিল। 
লঙ্কা মর্ধে য়েক ছুত পাঠাইয়। দিল ॥ 

কহ জাইর ছুত জথ! আছে মন্দার্ধরি। 

দেশে চলি জায়ে শীত ্ররামণ্তন্দরি ॥ 
ছুত জাইয়৷ বলিলেক মন্দাধরি স্থাণ। 

করজোরে কহে কথা জত ছুতগণ ॥ 

দেশেতে চলিল শীতা প্রীরামকামিনি। 

তোমার নিকটে এই বলিলাম বানি॥ 



চে 
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শীত] দেখীবার জদি তব মণে থাকে। 

তরিতগমণে আশী দেখছ তাহাকে ॥ 

এই কথ মন্দাধরি জে কালে শুণিল। 
দশ হাজার রমনি শঙ্জে গমন করিল ॥ 

এই পুরি মর্ধে নিয়। চৌদল রাখিল। 
রাম রাম বলি শীতা। গমণ করিল ॥ 
জাত্র! করি চলিলেক রাঁজ। বিভিশণ। 

চৌদল লইর1 শবে করিল গমণ॥ 
আণন্দে চলিল তারা জয় শব্ধ করি। 

ছেণ কালে আশীলেক রাণী মন্দাধরি ॥ 
চৌন্দল রাখহ বলি ডাকিতে লাগিল। 

শ্রীরাম দোহাই দিয়! শমুখেতে গেল ॥ 
শমুখেতে দাড়াএ গিআ রাণি মন্দাধরি। 

চৌদল নামায়ে তথ! মহাশব করি। 
শীতার জে বিস্তমাণে করিআ৷ স্কবণ। 

অত্বণ করিআ গোলার উঠাঁএ বশণ । 

মন্দাধরি দাড়াইল বশণ ধরিয়া। 
জাণকি রহীল! তবে হেটমণ্ড হৈয়া ॥ 

করজোরে মন্দাধরি করয়ে স্তবণ। 

: ছেটমুও হইয়া! মাতা রহিল! কি কারণ।॥ 

অবল! কামীনি তুমি আমী নহে জাণি। 

অপরাদ খেমা কর জণকনন্দিনি ॥ 

আপনি চলিল। মাতা রাম দরশগ। 

পাদপর্দে স্থাণ দিয়া স্থীর কর মণ॥ 
আমী ত পাতকি বটা কিছ ণহে জানি। 

দআ করি রাখ মাতা জগতজণণি ॥ 

আমাকে বৈমুখ মাতা হয়ো কি কারণ। 

সজনে না ছারে দয়! লইলে শ্বরণ ॥ 

নাচারি ॥ 

কান্দে শীত! দির্ধ রায় ধরি মন্দাধরীর় পাঅ 

: কেণে শাপ দিলা গ জণনি। 

নথ, কি 

বার মাশ ছূর্ধ পাইয়া চলিছী হরিশ হৈয়! 
তাথে বাম হইল আপনি॥ 

ণ| দেখীল গদ্াধরে বইমুখত হইল! মোরে 
আমী বর পাপী অভাগিনি। 

হেন বুঝী গ্রহ রাম আমাকে হুইল! বাঁম 
এখণেতে ছারিব পরাণি ॥ 

আনি অস্ত বলিমা তুমী মোরে চিণণ। 

 আমী বটি তোমার পন্দীনি। 

জথণে বিধাতা মোরে আনিলেক শংশারে 

বৃ্ূমী] মোর হইতে জণনি॥ 

শোগ মন্দাধরি শতি তুমি হেলা গর্ভবতি 

তাথে আইলেণ নারদ অপনি। 

রাজ! বিভ্তমাণে গিয়া কহীলেক গণিয়। 

অমঙ্গল কণক তৃবণে॥ 

মন্দাধরির গর্ভ স্থীতি হুইবেক জেই লাতী] 
[তার] স্বামী হইবে প্রকাশ। 

তোমার শঙ্গে দরশণ মহা! ঘোরতর ড্ণ 

তাথে তুমী হইব! বিপাশ॥ 
একথা রি রাজ! মণেতে ভাবিল! জজ 

বটিত্রে চলিল! অস্তশপুরি । 
ক্রোধ করি দশ গিরি বলিপ! প্রবোদ করি 

এই গর্ভ করে! *গ ॥ 

ইত্যাদি--( পৃ" ১৫।১-২) 

নাচারি ॥ 

শীত কানে দির্ঘ রায়. ধরিয়া রাঁমের পাঅ 

কেণে মোরে করিল বর্জণ। 

তুমি বিণে লক্ষ্য ণাই দাড়াইব কোণ ঠাই 
ফেণে মোর গ1 জায়ে জিবগ | 

আশীলাম তোমার ধরে বঞীত হইল! মোরে 

'রাজ্যমর্ে ণা দিলা! বশতি। 
শকল করিল পাশ রাধধ্য ছারি বণবাশ 

নাণামতে কর অবগতি ॥ 
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রার্ধ্য ছারি তোমার 'আশে আশীলাম বণবাশে 
তাথে বিধি বিরদ্ধণ কল মোরে। 

শোণ শোণ প্রভু রাম জপীতেছী তোমার পাম 
শদাকাল জাগিছে অন্তরে ॥ 

আমার ছৃক্ষ্যের কথ বলিয়ে তোমার এথ! 

ঘয়। কুছ কবেছ আমকে । 

আমী বড় পাপী হই তোমার চরণে কই 
স্থাণ দেও তোমার দাশীরে ॥ 

তুমি গেল বণান্তরে রাক্ষ্যশে হরিল মোরে 

রাখে নিআ৷ অশোকের বণে। 
তাহাতে আমার শাতে দাসী দিল যুঠে যুতে 

শদাকাল রামণাম মণে। 

তাহাতে রাবণ চেরি পীষ্ঠেতে মারয়ে বারি 

... জিভ্য। টাণে শাড়াশী দিআ। 
ত্রজট। রাক্ষ্যশি তাথে তুলিলেক ধরি হাতে 

স্বীর মোরে করিল আশীআ। 

মণে হুর্খ শহেণ! তাহাকে বলিল ম৷ 

ভূমি মোর ধর্মের জণনি। 

কি কব তোমার ঠাই )£ক্ষ্ের অবধি গাই 
আমী বড় পাপী অভাগিনি ॥ ইত্যাদি 

(পু ১৯১২) 
শেষ. 

ভ্রীরামের ক্রোধ দ্বেখী বলিল জাণকি। 

কুগস্থলে রামচন্দ্রের বিক্রম আগে দেখী। 

কুণ্ড হতে ভুলি দিয়! চলি জাও তুমি। 

রামচন্ত্র স্থীর করি দেখা দীয়া আমি ॥ 

এতেক শুনিয়! অগ্নি হস্তেতে ধরিয়]। 

কুণ্ডের পাড়েতে শীত দিল উঠাইয়! ॥ 

কুণ্ড হতে শীত। তবে জে কালে উঠিল। 
আপন। পুরিতে তবে অগ্নি চলি গেল॥ 

পুর্ন লক্ষ্যী শীতা তান অনেক মহিম1। 

ঘাড়াইয়৷ রহিল জেণ কাঞ্চগ পৃতিমা ॥. 

মাআ! শীত! হুয় হৈয়া শজিব হইল। 
পুর্র্বকথ| ভগবানের শ্বরণ পরিল ॥ 

শীতাকে দেখিয়া! রাম প্রশরণ হইল । 
আইশ আইশ বলি রাম ডাকিতে লাগিল ॥ 

শীত! বলে কোথায়ে রহিল! হণুমাণ। 
শ্দস্ধে হইল মোরে ছুর্বাদলস্তাম ॥ 

শীত! জাইয়। রাম পাশে তখনে দাড়াইল। 

হণুমাণ বির আশা প্রণাম করিল ॥ 

রাম শীতা এক ঠাই হইল মিলন। 
রাম রাম ধ্বনি দিগ জত বাণরগণ ॥ 

লক্ষণ আশীয়া তবে করিল গ্রপাম। 

আশীর্বাদ কৈণ! তবে জাণকি শ্রীরাম ॥ 

একে একে শর্ব বিরে প্রণাম করিল। 

বিভিশণ রাজ তবে দণ্ডবত হইল ॥ 

রাম বোলে শোণ মিশ্র শুগ্রিব রাজন। 

বিভিশণ করি রাজ। জাইআ এইক্ষ্যণ ॥ 

লঙ্কাপুরির অধিকার পাইল বিভিশগে। 

রাম শীতা মিলণ হইল শোণ শর্ব জণে॥ 

কিত্তীবাশ পণ্ডিতের অর্শ শুভক্ষাণ। 
এই অধ্য। শাঙ্গ হইল বেদ রামাঅণ॥ 

ইতি শাতা উর্ধার পুস্তক শমাপ্ড॥ 

১১১। রামায়ণ _লঙ্কাকাণ্। 
সীতার উদ্ধার পালা । 

রচয়িতা- _কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । ত্বাকার, ১৫+ « 
ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--৮। প্রতি পৃষ্ঠায়, ১৩ 
পংকি। পিপিকাল,সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ । 

আরমত--- 

স্ুনহু সতাঁর পঞ্ডিত স্থুন দিয়া মন। 

সিতা দেবির উর্ধার জে গাহাণ রামায়ন। 
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রাবন বধিয়! প্রভূ রাম গদাধর। 

সভ1 করি বসীলেন বেষ্টীত বানর ॥ 

হরিসে বসীল। প্রভু রাম রঘুমনি। 

হন্ুমানে স্থানে গ্রভু বলীলেণ বানি ॥ 
স্থুন সন প্রাণপুত্র পবননন্ধণ। 

সর্তরে চলহ তোমী অসোকের বন॥ 

জিএ কি মরিছে সীত1 ন! জানি নিশ্চয়। 
বার্তা উর্দেসীআ সীগ্র আন রে তনয় ॥ 

রাম আজ্ঞা পাইয়! তান বন্দীর! চরন। 

সিতা উর্দেসীতে চলে পবননন্দণ ॥ 
পবনগমণে গেল অস্থকের বন। 

দগ্ডবতে প্রণমিল জানকিচরন ॥ 

গ্রসন্নবদণে সিত। তাকে দিলেণ বর। 

যুগে যুগে হন্মাণ হইয় অমর॥ 

সিতা৷ বলেণ জুন বাপ পবননন্দণ। 

কি কর্ম করেন রাম বধিয়৷ রাবন ॥ 
আমি তাপীণেরে প্রভূ করেনি শ্রন। 
কুণ কর্ম করে সোগ্ীব ভিবিসণ ॥ 
হণুমাণে বলে মাগ জুন নিবেদণ। 

সবংসে বদিল রাম রাজ। দসাঁনন। 

লঙ্কাপুরে রাজ। হৈল বির ভিবিসন ॥ 
সভ1 করি বসীআছে কমললুচণ ॥ 

আমারে পাঠাইছে মার তুম! সরিদান। 

বার্ত। উর্দেসীয়া! নিতে তোমার কল্যাঁণ ॥ 

তুমার কা৭ণে প্রভূ সদাএ ব্যাকুল । 

তোমার অর্থে নাস হল রাক্ষসের কুল॥ 

আজ্ঞ। কর রাম পাসে করিএ গমন । 

পুনি আপীবাম তুম নিবার কারন ॥ 

সিতা বলে নুন পুত্র পবননন্দণ। 

রাম স্থাণে কছির মর এক নিবেদণ ॥ 

জেহি রাক্ষসে আনিছে আমা হুরন করিয়।। 

সেহি রাক্ষসে নবে মরে কানেত করিয়া ॥ 

চল পুত্র হণুমান রাম সঙ্গীদাণ। 

দেখীলে প্রভুর পদ স্থির হয় প্রাণ ॥ 

মধ্য 

পার্বতি সঠিতে করি দেব ত্রিলুচণ। 

রামের সাক্ষাতে আসী দিল দরসণ ॥ 

সিবে বলে সুণ রাম বলী তোমার ঠাই। 

সীতার শ্বরিরে প্রত কিছে! ছুস নাই ॥ 
জেহি দিন রাবন সীতাকে নিল হরি। 

সেহি গ্রিন হতে আমি সীতার গ্রহুরি ॥ 

আমার সেবক হএ রাজ দসানন। 

অনুক্ষণ আমি তারে করিছি তারন॥ 

অণুক্ষণ সীত! রক্ষা করিআছি আমি। 

সীতার কারণে মন্দে না করিব৷ তোমি ॥ 

ভাল বলীআছ তোমি দেব সুলপানি। 

তুমার সিশ্ত হৈয়! হরে জনকনন্দীনী ॥ 
ভাল জান দিছ তারে সোণ ত্রিলুচণ। 

ভাতিজার বধু সঙ্গে করিল রমণ॥ 

বর লগ্য পাইল দি রামের বচণে। 

এই কালে দনরত খ্বাইলা সেহি স্থাণে॥ 
রখ আরোহণে গীতা টহল উপস্থীত। 

মৃতা বাপ দেখী রাম হৈল! হরসীত ॥ 
ভক্তিএ বন্দীল রাম পিনত্রিত্র চরন। 

পার্ভ অর্গ দিল। রাম বপীতে আসন ॥ 

রাম প্রতি দসরথ বলীল। বচণ। 

সীতা মাকে ছুফ রাম দের কি কারণ ॥ 
জেহি দিন হইতে সীত। নিল দসগীরি । 

সেহি দিন হতে আমী সীতার প্রহুরি ॥ 

সরূপেএ জানি আমি সীতার সতির্তা । 

সুর্জযবংস ধর্ম তৈল জন কহুহিত। ॥ 
_ ত্রিতৃবণ ভরিআছে সীতার মাএর জসে। 

মর বাক্যে সীতা লৈয়া! চল নিজ দেসে। 
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দসয়থমোখে স্থনি এথেক বচণ। 
করধুরে কছে রাম কমললুচগ ॥ 

বিমা! পরিক্ষাএ জি দেসে নেহি সীত|। 

লুকমোথে অপক্ৃত পাইব জথা তথ। | 

পতিব্রতা হইলে অগ্নীর কিবা! ডর। 
অন্ীনুর্ধ বিন। সীত। না নিবাম ঘর ॥ 

(পৃ ৬।১) 
শেষ-”” 

রঘোনাথে বলে সুন পবননন্দণ। 

সীতা দিয় আমার জে রাখহ জিব ॥ 

হণুমাণে বলে স্থুন রাম রঘুবি। 

সীতা আনি দিলে মরে ধন দিবা কি॥ 

তোমাকে কি ধন দিব পবন্তণয়। 

গ্রীথিবি তোমাকে দিব কহিল নিশ্চয় 

হু বলে শ্রীথীবি দিল! কৈলা দর করি। 

প্রীথীবি ত হয় প্রভু তোমার সান্তুরি &, 

রঘোনাথ তোমার সাহ্থরি মকে দিলা । 

তোমার সানুরি মকে দিয়৷ সান্ুরিয়া হৈলা ॥ 
রঘুনাথে বলে সুন পৰনতনয়। 
এমন ছুষ্ষের কালে+কাধ্য উচিত নয় ॥ 
সীত। দেবি বিনে মর জায়ত পরানি। 
আনিয়! দেখায় মরে অনকনন্দীনি ॥ 

হ্মানে বলে বর্্দ। সুনহ কাহিনি । 

সীগ্র নিয়! দেয় সীত। জনকনন্নীন ॥ 

এত ন্ুনি ব্রচ্ধ1] দেব করিল গমন। 

সীত। নিয়! দিল জথ৷ কমললুচণ।॥ 
জথনে হইল দেখ! রাম সীতার মিলন। 

সর্গের দেবগণ করে পুষ্প বরিসণ ॥ 

কিত্তিবাষ পণ্ডিত কবির্ঁসীরূমনি। 

সীতার উর্ধার গাইল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ 
কিত্তিবাস পঞণ্ডিতে বলে রাম বল ভাই। 

জমলুক তরিবারে আর লক্ষ নাই ॥ ' 

কিপ্তিবাষ পণ্ডীতের অন্বেত লাহুরি |. 
রঘোনাথ আনন্দে সবে বল হরি হরি ॥ 

১১২। রামায়ণ লঙ্কা কাণ্ড। 

রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্য্ন্ত। 

রচয়িতা, _কত্তিবাস। 

তুলো কাগজ। আকারঃ ১৪১ ৫২ 

ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৬-_:৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় 

১২ পঙক্তি। থখগ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান 

বর্ধমান । 

আরম্ভ 

রাম বলেন সন 'অহে মিতা বিভিসন। 

রথ আন দেশে আমী করিব গমন ॥ 

পুষ্পক রথ বল্য|! করিল স্বরণ । 
সেইথানে আইল রথ সতেক জোজন॥ 

দস জোজন রথখান থাকে সর্বক্ষন। 

লক্ষ্য জোজন হইতে পারে জদ্দ করে মন॥ 

বরঙ্মার বরে রথখান অক্ষয় অব্যয় ॥ 

জত ভাঙ্গে তত হয় নাহিক অপচ্যর ॥ 

রথ দেখ্যা রখুনাথ হইল! আনন্দিত । 

রথেতে চড়িল। রাম হস্তে ধরিয়! সিতা॥ 

লক্ষন উঠিলা গিয়! পুষ্পক জে রথে। 
রাম সমুখেতে বির ধন্গুক বান হাতে ॥ 

রথে রামচন্দ্র কটক তুমীতলে। 

নুমধুর বোল রাম ফটকেরে বলে॥ 
স্থশ্রিবের সঙ্গে বানরের হানাহানি। 

বিভিসন স্বহায় হূর্ভায় লঙ্কা জিনি। 

কোন কোন বিরে আমী করিব বাথান। 

ভক্তভাবে মোর ঠাঞ্চি সকল সমান ॥ 

নিজ নিজ দেসে গিয়া করগ। ঠাকুরালি। 

গলাগালি না দিও না বলে! মন্দ বুলি 
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সভাকার ঠাঞ্ আমী মাগিলাম মেলানি। এক চড়ে ফেন ন। মারিল। লক্কার রাধন। 
ছলো ছলে করে সব চক্ষে পড়ে পানি ॥ রামেরসিত! রাষে আমি দিত সেইক্ষন। 

্ষীরগ্রামে উগ্রচণ্ডার উল্লেখ আছে। তোরে গর্তে ধরিয! করিলাধ কোন কাম। 
(গৃঃ ১২৮)। কত বান খেক্স্যাছেন হূর্বাদলগ্বাম ॥ 
মধ. ৃ পর্বতের আড়ে ডাড়াও অভাগির ছেলে। 
হছঘান চলিলেন মায়ে সম্ভানিতে ॥ পরাক্রম দেখ মোর ছুত্ধ দি রে গেনে। 
লয় পর্বতে আইল বির হন্ছমান। 

অগ্রনার পায়ে বির করিল গ্রনাম॥ 

মায়েরে দেখিতে আইল! করি বড় সাধ। 

মহা ক্রোধে অঞ্জনা এড়িল হদধার। 

মলর পর্বত ভেদি হইল হয়ার। 

অঞ্জনার চরনে করিয়া নষস্কার। 

কথ! না কহিল না কৈল আসির্ববাদ॥ রামের নিকটে আইল পবনকুমার। 
হচুমান বলে মাগো করি নিবেদন। (পৃঃ ১২৮২) 

জআাসিষ না কৈলে কেন বিমরিষ মোন॥ শেষ, _ | 

অঞ্জন! বলেন তোমায় কী কহিব কথা। হন্মানে বিদায় করেন রুবির। 

তো ধিক তোর রাম ধিক্ ধিক্ দেবি সিতা1! & জেই তুধি সেই আমী একুই শ্বরির। 
জগত ভরিয়। হন্থু তোর হইল জস। ধিক রে রাক্ষষশতি লঙ্কার রাবন। 

তোঙের সমান মুক্ষু নাহি ত্রিতৃবন ॥ চারি ভুগে আমী তোমার হইলাম বস। 
এ কথ। যুনিয়া বলে বির হনুমান । এতেক বলিয়! জদী কমললোচন। 
কহ কহ যুনি মাগো ইহার সন্ধান ॥ কাঙ্দিতে লাগিল বির পবননন্দন ॥ 

অঞ্জন! বগেন যুন পবনননান। 

ত্রিভূবন মধ্যে বড় পাগল রাবন॥ 
হন্থমান বণে তুমী দার ঠাকুর। 

কেমনে বলিলেন ছেন 'বিচন' নিষ্টর ॥ 

দস হাজার নারি আছে জার অন্তবপুরে । একদওড না বাচিব তোমাদরশনে*। 
এক! ফিতার হেতু (কেন সবংসেতে মরে ॥ নফরে বিদায় প্রভু করে কোন জনে॥ 

রাদেরে কহিলাম ধিক জাহার কারন। হনুর করুন! যুনি কানোন লক্ষন। , 
শৃ্টী করিয়াছেন রাম. নারায়ন ॥ এস এস বাছ৷ হন দিরে আলিজগন। 
না জানে গতে কি সনার মৃগি আছে। 
স্ত্রীর বোলে জান তিনি মৃগির পাছে পাছে। 

লক্ষিরুপা সিতা বটে জানে ত্রিঞ্গগতে। 

সজল নয়ানে হন্গু করে প্রনিগাত। 

আসির্বাদ করিলেন পিষ্টে দিয়! হাথ। 

গা তুলিয়া হন্মান করে করপুটে। 
রাম কহি কান্দে কেন পড়িয়া ভূমিতে । স্বরন করিলে আমী আছিয়ে নিকটে ॥ 
অদী বলে ভন্ব হও লঙ্কার রাবন। জেই কালে হনুমান মাগিল1 মেলানি। 
কখন কি বের্ধ হয় লক্ষির বচন। রাম সিতার ক্রঙ্গনেতে তিতিল মেদনি ॥ 
তোমায়ে কহিল ধিক জাহার কারন। 

সাগর লঙ্বিরা গেলি লক্কা ভূৰন॥ 

ছে ইরা েতাাা টেরি বাতা ও 

১। এখানে প্ধি হইয়াছে। তোষ1+ অদয়শনে 
»তোমাদরশমে | 
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বিভিসন বলে প্রত রাম রঘুবর। 
চরনে রাখিহু প্রভূ ম্বরনপঞ্জর ॥ ৮ 
নান। রত্ব দিলা সিত অভরন হার। 

দানে সুন্ত কল রামের অনেক ভাণ্ডার ॥ 

একে একে ঠাট কটক হুইল বিদায়। 

বাল্সিক বন্দিয়৷ গিত কিডিবাষ গয় ॥*॥ 

পা্র মিত্র ল্য! রাম ভূক্তি অন্থমানি । 

পুঙ্গক রথে রাম ডাক দিয়! আনি ॥ 

রাম বলেন রথ তুমী কুবেরের বাহুন। 
কুবেরের স্থানে তুমি করহ গমন ॥ 

বাযুগতি গেল রথ কুবেরের স্থানে। 

কুবের বলেন রথ কর অবধানে॥ 
রাবন চড়িল তবে তোমার উপর। 

দিন কথক আরোহন কৈল রঘুবর ॥ 

পুনরুপী জাও তুমি জেখানে রঘুপতি। 

তবে ত পবিত্র হবে পাইবে মুকতি॥ 

যুনিয়৷ আইল রথ শ্রীরামের স্থান। 
দেবরুপী রথ বটে জানিলেন রীঁম॥ 
বিচিত্র চৌতরা ঘর করিল নির্মান। 
তাহাতে রাখিল! রাঁম পুষ্পক রথখান ॥ 
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাগ্ড। 

এত ছুরে পরিপুঞ্জ হইল লক্কাকাণ্ড ॥॥ 

১১৩। রামায়ণ-_-উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা” কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 

১৪২১৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১--১৭৮। 
গ্রাতি পৃষ্ঠায় ১১ পউক্ত। নশিপিকাল, সন 
১১৭২ মঘী (বঙ্গাবক ১২১৭)। সম্পূর্ণ। 

হত্তাক্ষর পূর্ববদেশীয়। মধী সনের উল্লেখ 
তাহার অগ্ভতম প্রমাণ । 

গিয়াছে । ৩এর 

ঙ পঙ.ভিি,_.. 

আরম্ত,__গ্রথম দুইখানি পাতা গলিয়! 

পাতা, হয় পৃষ্ঠা, 

সুভ লগ্নে রথে রাম সপদ আরে।ছিল। 

তিন সর্গে লঙ্কা রায্যে উপরে চলিল ॥ 

বানর রাক্ষষ লৈয়৷ আরোছিল৷ রথ। 

পুষ্পরথে চড়ি জাএ গগনের পথ ॥ 

বিভিসনে রথখান চালাএ সর্তরে। 
বিধুলি ছটকে জেন নক্ষত্র সঞচরে। 
বাউগতি চলে রথ দবের নির্মান । 

আকাসেতে দেবগনে ধরিল জোগান ॥ 

গগন পুরিল সব ঠাটের হুন্কারে। 

কোটি কোট হস্তি ঘোর! বছুল ফুকারে॥ 
রাসি রাসি গজমুক়। বাসি রাসি মনি। 
দস দিস পুরি নাচে ইন্দ্রের নানি ॥ 

সে রথের চারি পাসে দিঘি সরোবর । 

হংস চক্রবাক তথ! চরে নিরস্তর ॥ 

লঙ্কাবাসি সকল গন্ধর্ধে গাছে গিত। 

স্থানে স্থানে বিগ্কাধরি সবে করে নৃত্য ॥ 

চির! পতকাএ তরিন গগন । 

কোটি কোটি বাস্তকে বাজাএ ঘন ধন ॥ 

লঙ্কাপুরি রথখানে করি প্রদক্ষিন: । 

ভূমিতে লাগিল রথ লঙ্কার উপর। 

তুমি হোস্তে অস্তরিক্ষে সথেক প্রহর ॥ 

কনকের রথখান মনিএ ভূমিত। 

- তাহাতে বসিল রাম সিতার সহিত॥ 

চামরে বাতাস কনে যুমিত্রানন্দন। 

জিজ্ঞাপিল গিতাঁদেবি উল্লাগিত মন॥ 
কোনথানে রহিছিল। করিম সিবির | 

কোন স্থানে ষুর্ধ কৈ কো কোনবির॥ 

১। ইচ্চার মেলক পওক্তিটী নাই। 



বং গুড পতি হিবঝ+, 
৯ 

রনস্থল ভূমিখান চাহি দেখিবার 
। 

কোন কোন স্থানে ছেল কাহার লং 

০্কেন হ/নে খানকি কুলি লা! টকলা দুটি । 

কেন হ)নে ছেল কলা মৃও কখ ওটি 
কুভকগর্বিয়েরে কাটিলা কোন স্থানে | 
এছার নিঞর মতে কহিবা সন্ধানে ॥ 

শ্র়াষে বোলেন তোক্ষা কহিমু সমন্থ। 
আদ্ছি রহিলাম এই যুবেল পর্বত ॥ 
তাহাতে বমিয়। আদ্ষি কটক পাঁচিল। 

পূর্বে যুর্ধ কৈল সেনাপতি নিল ॥ 
চাবি দ্বার হোতে মুক্দ দক্ষিন ছুয়ার। 
তীতে বসিযুদ্ধ কৈল অঙ্গদ কুমার ॥ 

উত্তর ছার যুর্ধ কৈল বানর ইম্বর। 
পশ্চিমে যুঝিল আদ্ধি ছুই সহোদর 
এইখানে পরিলেক ছয় গোটা বির। 

দেবাস্তক নরাস্তক আউল ব্রিসির ॥ 

এই দেখ নিকুস্তিল1 নামে জজকুণ্ড। 

লক্ষ্নে কাটিল এথ ইন্্রজিতের মু 
ইতটাদি ( পৃঃ ৩1২-৪।১) 

অধিকাংশ পুধিতেই রামেক প্রত্যাগমন 

সংক্ষিপ্ত এবং লঙ্কাকাণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত। 

মধ্য,_ 

নাচাড়ি॥ দির্ধঘছন্দ। 

রাম বোলে হনুমান তুঙ্গি হও আগুয়ান 

অজধ্যা করিব অন্ঠাশন। 

দেবের নির্মান ব্থ লংতিয্া গগন পথ 

দেখ গিয় সব্ব বন্ধু গন ॥ ১॥ 

চলহ দণ্ডক বন 

পঞ্চবটি পাইমু অভস্)। 

শুর্পনখার নাক কান কাট! গেছে জেই স্থান 

তথ গিয়া! করিমু রইাস্য ॥ ২॥ 

হর ॥ 

দেখ গিয়। মুনিগন 

পছ+ চণ্ড২কেক দেহ সঙ কর পঝযে 

সেহ এক বান্ধব আদ্দার। 

ভকালে সারধি পানা: করিলেক সেই জনা 
নে/কা হিয়া গ?। ১কল গার। ৩। 

রাম গেসে আগমন ছগের চলে চেবগন 

জার জেই বাহন সহিত | 

সর্গেত ছম্হমি বাজে বনু রঙ্গে দেব সাজে 

চলি জাএ অজধ্যা পুরিত ॥ ৪ ॥ 

বৃসে চরে উমাঁপতি মুদিকেত গনপতি 

সিংহ বাহনে গিরিযুত। 
মউরেত সড়ামন বছ হরসিত মন 

নাগপিষ্টে হরের দুহিত1 ॥ ৫॥ 

হংশরথে আরোহন চলিল! চতুরানন 

এরাবতে চরে যুরপতি। 

মহিসেত আরোহন চলে রবিননন 

ছুত সব করিয়! সঙ্গতি ॥ ৬॥ 
চক্র যুরধ্য রথ সাজে বহুল হুম্ত্বমি বাজে 

গন্ধর্বাদি চলে বিদর্যাধর | 
রাম অন্ন বে বোলে, গগন ভরিল রোলে 

গিত গাছে গ্ধর্ব বিপ্র ॥ ৭। 
দেবতা সাজিল জথ তাহা বা কহিৰ কথ 

করিষারে রাম অভিশেক। 

সর্গ মত্য অধপুর আনন্দিত যুরাগুর 

সব চলে মনের বিবেক ৮॥ 

রামে বোলে হনুমান তূদ্দি হও আগুয়ান 

গগনে কি যুনি হুরস্থলি। 
আকাপে ছুম্হুমি বাজে বহু রঙ্গে দেবসাজে 

শৃষ্টি জেন মধে আইশে যু'র ॥৯॥ 
শ্রামের বাক্য যুনি হনুমানে ঝে'লে পুনী 

তোঙ্গার শুনিয়। যু বাত। 

কোটি কোটি দেবগন যুরি চলে গগন 
সর্ব দেব জাএ অজধ্যাতে ॥১৪ ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৯ 

ইামি বোলে রঘুনাথ তুমি জাওঅঞ্জধ্যাত 
জানাইতে ভরতের স্থান। 

গুনিয়। রামের বানি বন্দিয়৷ সারঙগপানি 

অজধ্যাতে চলে হনুমান ॥ ১১॥ 

উর্তরাঁকা্ঠের গীত কিন্তিবাল বিরচি 

প্রনমির! শ্রারামের পাএ। 

রাম দেসে য়াগমন সঙ্গে চলে দেবগন 

স্থনি হনু অ্ধ্যাতে জাএ॥ ১২ ॥ %॥ 

€ পৃঃ ১২।১-২) 

নাচাড়ি ॥ ভাটিয়াল রাগ ॥ 

অএমুন লামধরিয় দণ্ডের বারি। 

আজ্ঞ। কর ধিরে ধিরে ছাঠি ॥ 

অতি মৃছ রাজার কুমারি। 

ভয় পাইয়! হইছে কাতরি ॥ 
রূহ্দাস কোল লাগি কানে। 

দেবি নহি হাটে কোন কালে। 

ধিরে জাউক হাটিতে ন জানে। 
বারানমি পাইব কথ দিনে ॥ 

ভোগে সোকে হইয়! তপশ্থি। 

কথ দিনে পাইব বার!নসি ॥* 

আদন্দি কপি তোদ্ধার তরাশে। 

রস্ত। জেন কাপএ তরাশে ॥ 

আজি মুই এই শে দিবশে। 
মোছায়ণা করিমু প্রবেশে ॥ 

তোক্ষ।রে জে যুরধ্য হেন দেখি। 

নিকটে ন আইশে সশিমুখি ॥ 

ভয় পাইয়। হইছে আকুলি। 
চন্দ্র জেন দিবশে ব্যাকুলি ॥ 

বোলে মুনি তোক্ষায় চরণে। 

ভয় বর পাইয়াঁছি মনে। 

রূহিদাস কান্দএ কোলেরে। 

আঙ্ধা কর জাই ধিরে ধিরে। 

কিপ্তিবামের বচন প্রমান। 

উর্তরাক্ে রছে সাবধান ॥ & ॥ 

(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১) 

নাচাড়ি ॥ ভাটয়াল রাগ ॥ 

অএ রান! কেনে তুঙ্গি লোটাও ধয়নি। 

নগরে বেচিন্না মোরে ধন দের ব্রা্ছনেরে 

তুষ্ট কর বিশ্বামিত্র মুনি। 
আছিলু ভোক্ষার মায়া পানর শেষব দয়! 

মনে কিহ ন| করিয় হুঃক। 

বহি 'স পুজেরে ধরিছিলু উদরে 
বিধি মোরে হইল বিমুক ॥ 

মুনিরে দক্ষিণ] দিবা শেধন কথাএ পাইব! 

ইষ্ট মিত্র নাহছিক সোহা এ। 
ুর্ধ্যবংশের রাজ! তুঙ্গি তোন্গ।কি বলিব আঙ্গি 

আদন্গি বিনে নাইক উপাএ॥ 

পুত্র পরে নাই ধন পদ্ধি ছার অকারণ 

সিছারের কোন প্রয়োজন । 

রূতিদাস পুত্র লই! পানর আপন মায়! 

তোদ্ধাতে করিলু সমর্পণ ॥ 
তোঙ্গ।র চরনে গতি জর্মে জর্দে তুঙ্গি পতি 

হেন মনের অভিলাশ। 

জর্ম হেল নারি কুলে তোদ্ষ! পাইলু কর্মে 

তাতে বিধি করিল নৈরাশ॥ 

এই মোরে দের বর  তোক্গ! পাম জন্ান্তর 
এই জর্দ্দে নাই দরশন। 

দেবির ক্রন্দন কথ। যুনিয়৷ উপর্জে বেখ। 

কিব্িবাশে রছিল শোভন ॥ক। 

(পৃঃ ১০৭।২-১০5।১ ) 

নাঁচাড়ি পঠমঞ্জরি রাগেন গিয়তে ॥ 

কথ। গেল! প্রাণ পৃন্না এথ ছুঃখ মোরে দিয়! 

মোকে মোর দগধে পরাণী। 



২০ বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

না দেখি তোক্ষার মুক ধরাইতে না পারি বুক 

বিধিএ জিয়াএ মোরে কেনী॥ 

তুক্গি সতি পতিব্রতা কি কৈমু তোন্গার কথা 
ন৷ দেখিলে দগধে পরানী। 

নানা ছুঃখ রাত্রি দিনে সেহ কৈল একমনে 

তবে তোঙ্গা বেচিলু ব্রাহ্ম ঃনে ॥ 

বিকাইলা দ্রেই কালে ব্রান্ষনে ধরিল চুলে 
চাইল! জে কাতর হরিনি। 

মনে জথ পাইল! হঃক ন1 দেখি তোক্গ!র মুক 
বিণি কেনে রাখিছে পরাণী॥ 

কথাতে বঞ্চিব। রাত্রি পুত্রের জে সঙ্গতি 

ধিক জাউক আন্ষার বচন। 

বন্ধ ছিল জলচর ধনহিন বনততর 

বিভ। জানি করএ মথন ॥ 

তুদ্দি ত পাইল৷ ছুঃথ মোর গেল সর্ব 
গগনে না শোভে চন্দ্র বিনে। 

রাজ চাছে চারিভি কথা গেল! আচুদ্বিং 

কেনে বিধি হুঃখ দেয় মনে॥ 

কিন্তিধা,স €ছে গিং র[জ1 হৈণ মুহুশ্চিৎ 

সোকে রাজ! কান্দে দুঃখ পাইয়া । 

কেনে হেন কৈল বিধি হাত হোনে নিল নিধি 

পাথর হোস্তে অধিক মোর হিয়া ॥ 

পুনি বোলে কিব্তিবাশ উর্বর! কাঠের আল 

সোকে হুঃখে কান্দে বেরাইয়। 
অএ ধর্ম মহাসএ কেনে কান্দ অতিসএ 

সোক ছ'র সাস্ত কর হিয়া ॥ 
| ( পৃঃ ১১১/২-১১২।১) 

নাচাড়ি॥ 

অএ ঘ।টিয়াল আজ্ঞা! কর মর] পুরিবার। 

কিছ বস্ত্র নাই মোরে তো্ধারে দিবার ॥ 

প্রভু মোরে বেচিল ব্রাহ্মনে। 

ততো প্রান নাজাএ শসনে॥ 

গু মরিল সেই সোখে। 

বিধি কৈল এন্ধত বিপাকে ॥ 

মাও বাঁপের প্রান শেই জনে। 

কথ দুঃখ মহেত পরানে॥ 

হরি মোকে দিল এথ তাপ। 

না জানি কথ করিআছ পাপ॥ 

ঘাটিয়াকে কহিমু ছঃথের কাইনি। 

ধনজনের আন্গি সে ধনি॥ 

ব্রাহ্ম নের দানি কর্ম করি। 

ভগোঁচরে কিছ নহি হরি ॥ 

চাউল গের পাই দ্বই জনে । 
কথ। হেন্তে অপজ্জি দান॥ 

কথ! মোর কহিমু তোঙ্গাতে। 

মোর দুঃগ জানে জগন্ন1থে ॥ 

তিত৷ বস্ধে রহি আঙ্গি পানি। 

দ্বিতিয় বন্ত্র আর নাই খানী॥ 

অর্ধবান ভাঙ্গি দিমু তোন্দারে। 

'আজ্ঞ! কর মরা পুরিবারে ॥ 

তোক্ষাতে কহিতে ভয় বামি। 

আদ্ধি হরি স্চ)ন্দ্রের মহিসী॥ 

এই পুত্র রাজার কুমার । 

বিধি কৈল সকল সংহার ॥ 

কোন দেসে গেল মোর স্বামি। 

পুত্র খাইল এ কাল নাগিন ॥ 

পুত্র মোর মাঁরলেক মাপে। 

মোর গ্রান রহে এথ ঙাপে। 
অগ্নি মধ্যে করিমু প্রবেশ। 

তোঙ্। স্থানে কহিলু বিশেস ॥ 

আজ্ঞা! কর অগ্নি কার্য করি। 

কিব্তিবাশে রচিল নাচাড়ি ॥ 
(পৃঃ ১১৫১২) 

হরিশ্প্রের করুণ উপাখানটি সংক্ষিপু' 
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'নার'কারে প্রা আদিকাণ্ডের পুখিতেই পাওয়া 

তে যায়। এখানকার বর্ণনা অপেক্ষারুত দীর্ঘ । 

| শেষ--অক্ষর অস্পষ্ট। 

রী 

এত বলি চতুর্দিগে মুনী আগুসরে। 

সকল মুনী চলি গেল শ্রীরামের দুয়।রে ॥ 

রাঁ্ ব্যবহারে দ্বারি রাজাকে নোঙায় মাথা। 

জোড় হাথে নিবেদিলা মুনিগনের কথ! ॥ 

১১৪। রামায়ণ উত্তরাকাণ। 
রচ়তা--কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তূলোট কাঁগজ। -মাকার,১৭ ১৫ 

ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১--১৫৫। গ্রতি পৃষ্ঠায় 

১৪ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১ 8৪ সাল। 

ূল্পূর্ণ। 

'আরম্ত,-- 

প্রাপ্ররামঃ ॥ আথ উত্তর|কাণ্ড লিধাতে ॥ 

রামং লক্ষাক্ানপূর্বঙ্গং ইত্যাদি। 

ছয়কাণড গাইল ভ্ীরামায়ন ভিতরে। 
উত্তরা কাণ্ড গাইলে শ্রীরাম দেন বরে ॥ 

উত্তরাকাণ্ড পোথ। রামায়ন ভিতর । 

ইহাকে ল্থুনিলে জমের নাহি অধিকার ॥ 
উত্তরাকাণ্ড স্থুনিলে গৃহস্তের হয় ধন। 

আপনে আণীঞ বর দেন লক্ষ্মী নারায়ন ॥ 

লঙ্ক(কাণ্ডে গাইল তবে ছাতা নব দণ্ড। 

উত্তরতে গাইব এবে মমৃতের ভাও ॥ 

মধু সকরা জে খাইঞাছে ভাণ্ডে ভাগ । 

সাবধান হৈঞা মুন উত্তরা [জে] কাণ্ড ॥ 

অঞ্জোধ্যাতে রাজ। ছৈল রাম ধনুর্ধর। 

ষ্ট রাক্ষদ মারি ঘুঢাইল। ডর ॥ 

সর্ব মুনী বোলেন রাম করিল! পরিব্রান। 

অঞ্জোধ্যাতে জাই রামের করিতে কল্যান ॥ 

পূর্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষীন। 
জত জত মুনিগন আয়ে গ্রবীন ॥ 

সকল মুনি মাদিঞা হইঞা। য়েক ঠাঁঞী। 

রায়কে কল্যান দিতে অজোধ্যাতে জাই ॥ 

ইহার পর মুনিগণের নামের এক দীর্ঘ 

তালিকা । তাহার পর অগন্তা কর্তৃক লঙ্কার 

উৎপত্তি-কথন-প্রসঙ্গে হরগৌরীর বিবাহাদি 
বণিত (পৃঃ ৩। ২৭1: )। এইখানে রন্ধন- 

কার্যে সহামনত| করিবার জন্ত শিব কর্তৃক 
গঙ্গা আনয়ন 'এবং শান্তনু কর্তৃক গল্গ! বর্জন 

প্রস্থতি কথার উল্লেখ আছে! অন্তর 
রাক্ষদগণের জন্ম, কুস্তকর্ণের তপস্ত1, কুবেরের 

লঙ্ক। ত্যাগ, মন্দোদরী সহ রাবণের পরিণয় 

পরে মন্দোদরী তথ! অঙ্গদের জন্মবৃত্তাস্ত। 

অগন্তা বোলেন কথ প্রবন্ধে প্রবন্ধ । 

পাত্র মিত্র লইএখ স্থনেন রামচন্দ্র ॥ 

অগোস্তা বোলেন কথ! মুন নারায়ণ । 

শ।বধানে শুন মন্দোদরির জনম | 

ইন্ছের নৃত্যকি ছিল চিত্ররেখা নাম। 
পরম সুন্দর কন্ত৷ সর্বগুণধাম ॥ 

এক দিন নৃত্য করে ইন্দ্রের সভাতে। 
নৃত্য দেখি শর্বব দেব *ইল| মোহিতে ॥ 
নাচিতে নাচিতে তার তাল ভঙ্গ হৈল। 
দেখি ক্রোধে ইন্দ্র তবে জলিঞা উঠিল॥ 

ইন্দ্র বোলে তাল তক্ক করিলি নৃর্ভকি । 

পৃথিবিতে জন্ম গিঞ1 হই ম্কি॥ 
এও স্ুুনি নৃর্তকি করিল জোড় হাত। 

কেমনে পাইব মুক্ত কহ সুরনাথ। 
সাপ দিল! শাপান্ত করহু সচিপতি । 

কত দিনে খুচিবেক আমার দুর্গতি ॥ 

ইন্্র বোলে জাহ তুমি বনের ভিতর। 

জেই বনে আছেন সৌভদ্র মুনিবর || 



২২ 

বনু দিন পৃথিবিতে তোর আছে ভোগ। 

আমি কি করিব তাহ! দৈবের শঞ্জোগ || 

এতেক সুনিঞ কৈন্তা গমন কৰিল। 

মও্ঁক রূপেতে আসি বনে গ্রবেদিলো ॥ 

জে বনেতে আছেন শৌভন্্র মুনিবরে। 

শেই তপোবনে থাকে বৃক্ষের কুটিরে।। 

হেন মতে থাকে শেই মহামুন স্বাণ। 

সুনর সমিপে বেঙ্গ নাঁচিঞ| বেড়ান ॥ 

সন্ত হইল] খুনি দেখি মণ্ডুকিরে। 

মুন বেলে তুম নিত্য খাইক মোর ঘরে।! 

ছদ্ধ আবর্তঞ] তপশ্তু তে পাব আ৷ম। 

ইহা আবরিএ বাছ। ঘরে থাক তুমি ॥ 

নৃত। নৃত্য জান মুন তপশ্তা ক'রবারে । 

দুগ্ধ জোগাইএঠ॥ মেকি শদা থাকে ঘরে ॥ 

দৈব জোগে এক দিন শর্পে ছুপ্ধ খায়। 

তাহ! দেখি ভেক তবে করে হায় হায় ॥ 

আমার শাক্ষাতে দুধ সর্পেতে খাইল। 

দুগ্ধ থাইঞ। হলাহল ঢাপি থুইল॥ 
এই দুগ্ধ মুনি জাদ মামিএন খাইব। 

বিশের আঁঞাতে মুনি শরীগ তোঞ্জব ॥ 

এত বলি মণ্ডুঁকি ভাবিঞ। মনে মনে । 

ছুপ্ধমধ্যে প্রবেসিঞ। তেত্িল জিবনে ॥ 

তপস্তা করিএ) জদদি মুনি আইল ঘর। 

ছু আনিবারে মুনি চলিল! শত্বর ॥ 

ৃষ্ট প্রারিঞ। চাহে ছুগ্ধ পানে। 

মণ্ডঁকি মরিণ। মুনি দেখিল। নঞ্।নে ॥ 

মও্.ক তুণিঞ। মুনি হাতে করি নিল। 

মুনি হস্তে পরপিতে দির্ব্ব কন্ত। হৈ ॥ 

কন্!র পালন করেন মুনি ৩পোধনে। 

দিনে দিনে বাড়ে কন্! মুনির আশ্রমে ॥ 

পঞ্চ বৎসরের কণ্ঠ! হইল জখন। 

কন্ত। দেখি স্দত চিস্তেন তপোধন ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন প্রথির বিবরণ 

এক দিন ময় দানব আইল! শেই বনে। 

মৃগর। করিঞ। রাজ। ফিরেন কাননে ॥ 

অপুব্রক ছিল ময়দানব ইশ্বর । 

নেহেতে তাহারে কন্ত! (দল মুনিবর ॥ 

কন্তা লইএা দানব আইল! আপণ ভূবণে। 
পালিবারে দিল কন্ত। ভার্ষ্য। বিস্তমাণে ॥ 

দেখিঞ। কন্তার রূপ দানব অধিকারি। 

বাছীঞ1 তাহার নাম থুইল মনোদরি ॥ 

দিনে ধনে বাড়ে কন্তা দানব কুতুহণি। 

শেই বণে তপশ্তা করেন নিত্য বালি॥ 

এক দিন স্ুন তার টবের কারণে। 

ময়দানবের কন্তা গেল। শেইখানে॥ 

দেখিঞ্। কন্তার রূপ বানর রাজ! বালি।॥ 

বলে ধরি শৃঙ্গার করিল। মহাবলি ॥ 

রহিল বালির বির্যয কন্তার উদরে। 

শেই বির্ষ্য গর্ত তার হইল প্রথরে ॥ 

কন্তা বলে শুন রাঙা করি নিবেদন । 

অকুমারি কন্তারে হরিলা কি কারণ॥ 

তোমার বিষ্যে পুত্র হেল আমার উদ্দরে। 

এমন জনের বিভ1 'ন। হবে শংসারে ॥ 

এ বোল সুনিঞ। বোলে কপির ইন্খবর। 

তোমাকে করিবেন বিভ| লঙ্কার ইন্থর ॥ 
স্বর্গ মর্ত পাতাল (জানবে বাছুবলে। 

তোমাকে করিবে বিভ। আনন্দ মঙ্গলে ॥ 

মন্দোদরি বোলে রাজ। কহিয়ে তোমায়ে। 

বাহির হইবে পুত্র কেমন প্রকারে ॥ 

মহাপুরূশের বিরা্য নষ্ট নহে কদাচন। 

জোনি ক্ষেত হেলে মোর হবে বিড়ম্বন॥ 

এত সুনি বালি রাজ। মনেতে চিন্তিল। 

নখাধাত দিঞ। তার উন্ন বিদারিল॥ 

তাহাতে হইল পুত্র মহ] বলবান। 

অঙ্গ হইতে হইল অঙগগদ শেইনা 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ২৩ 

সিরা চিস্তী বালি হস্ত বুলাইল। 

 জেমন আছিল উদ্ধ তেমনি হইল ॥ 

বালি সম্ভতাসিঞা মন্দোদরি গেক্। ঘর । 

পুত্র লইঞ্1 ঘরে গেল৷ কপির ইশ্বর ॥ 

তারার নিকটে দিল করিতে পালন। 

দেখি তারা দেবি হরশীত মন॥ 
্লীবাশ পণ্তীত কবিত্ত বিচক্ষণ। 

রাতে গাইল অঙ্জদ কপির জনম ॥*%।॥ 

(পৃঃ ১৮১-২) 

সতদল কমল মদ্ধে হাজারির থান! । 

অগম দরিয়ার মাঝে ভাসে কোন জনা ॥ 

ু অজধ্যাতে জায় হত রামের গোচর। 

দিবাতে নক্ষঞ্জ দেখেন রাম গদাধর ॥ 

গ্রাচিরে সকুনিগণ ভাকয়ে বিশেষে । 

গ্রামসিংহ কান্দে নগরের চারি পাশে। 

বিপরিত ডাক ছাড়ে সকুনি শ্রীকালি। 

রাত্রিতে সপন দেখেন বড়ই জঞ্জালি॥ 
অমঙ্গল দেখি রাম কমললোচন। 

মিরস্তর চিন্তেন রাম ভাই লক্ষণ ॥ 

দশ মাস গেল ভাই ঘোড়া রাখিবারে। 
ভাল মন্দ কিছুবার্ত। না জানি তাহারে ॥ 

দণ্ডকেতে কারু সঙ্গে হেঞা থাকে দন্ঘ। 
তে কারণে দেখি এখ। অকিষ্ট প্রবন্ধ ॥ 

স্বেতেক চিন্তীঞ্চা রাম হইল! উন্মন!। 

হেন কালে ছুত আশী করিছে করন! ॥ 

চত দেখিঞা। কথা পুছে নৃপমুণি। 

কহ দেখি ছুত লক্ষণের বিবরণে ॥ 
তোমার গ্রসাদে ভয় নাহি ত্রিভৃবণে। 

পুর্ব দিগ গিঞাছিল অশ্ব কথক দিনে ॥ 

তথ! ঘট নামে দৈত্য করিলে পাসগড। 

্াখিল লক্ষ্মণ ঘোড়া তারে করি ৭ ॥ 

গ্রান লৈঞা পলাইল ঠত্য পাপমতী। 

তবে উত্তর দিগে ঘোড়া গেল 'স্প্রগতি ॥ 

সকল কটকে ঘোড়া রাখে রাব্রি দিনে। 

নানা ভোগ দেই ঘোড়ায় বেলী অবসাণে ॥ 

আগুলিতে নারে ঘেড়। জায় পবন বেগে । 

বিষ্ুগ্রদা নগরে শামাইল উত্তর দিগে॥ 

বালীকীর তপোঁবনে করিল প্রবেশে । 

ধরিলেক ঘোড়। সিস্ু বড়ই হরিশে ॥ 

প্রিয় বাক্য বলিল তারে আনক প্রকারে ! 

কদাঁচ না দিল ঘোড়া হুই মহাবিরে ॥ 

সিস্থ ৈঞা ছুই ভাই হয় বলবান। 

সংসারোতে বির নাহি তাহার সমান । 

দণ্ডকেতে অস্ত্র বিশ্রী জুদ্ধ ঘোরতর | 
দুই সিস্থ বান এড়ে দিএ হুঙ্কার ॥ 

বান মুখে জলে জেন জলস্ত অগিনী। 

তিন প্রহরে বিনাসিলে যরেক অক্ষোহিনী ॥ 

ছুই সিশ্থুর বানে পড়ে শর্ব্ব সেনাগণ। 

তার পাছে পড়িল তোমার ভাই লক্ষণ ॥ 

এতেক সুনিঞা৷ রাম হইলা মুচ্ছিতে | 
অচৈতন্ত হৈঞা রাম পড়িল! ভূমিতে ॥ 
শ্রীরামকে কোলে করি তৃলিলা সন্ঘন। 

ভরত আদি জত বির জুড়িলা ক্রনদান ॥ 

লক্ষ্মণ বলিঞা রাম কান্দেন উচ্চম্বরে। 

ভূমিতে লোটাঞ কান্দেন গড়াগড়ি পাড়ে ॥ 

একা! পাঠাইলাম ভাই ঘোড়া রাখিবারে। 
আমারে ছাড়িঞ। ভাই গেল। কোথাকারে। 
বুদ্ধে বৃহস্পতি ভাই গুণে গুণনিধি। 
হেন ভাই হারাইলাম গাছে লাগিল বিধি ॥ 

অশ্মমেধ গুজ্ঞ তাই কেনে আরম্িল। 

জজের কারণে ভাই তোম। হারাইল। 
শর্বগুণনিধি ভাই সভার পরান। 

হেন ভাইয়ের শোকে মোর না রছে পরান॥ 

বারেক বাহড় ভাই আইব পুনর্বার। 



২৪ 

তোমার শোকে প্রান আর না রহে আনার ॥ 

নান! বিলাপ করিঞ্া1। করিছেন ক্রন্দন । 

গ্রামের ক্রন্দনেতে কান্দিছে পাত্র মন্রগণ ॥ 

চমৎকার লাগিল শভে পাইলেন তরাশ। 

উত্তরাকাণ্ডে রচিল পণ্ভীত কি.3৫9িবাশ ॥ *॥ 

পঠমঞ্জরি রাগ ॥ দির্ঘছন্। ॥ 

ছুত মুখে স্বনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যেথা 

শোকাকুলে দহিল সরিরে। 

ভাই মোর প্রাণ সম কেবল শ্বরির প্রেম 

সিস্ু ছৃষ্টে বধিলে তাহারে ॥ 

আমি ত র্গতি বড় দৈব পাশগ্ড বড় 

তিন ভাই থুইঞ। জুদ্ধপতি। 
শেই ভাই প্রচুর বল না দিলাম অনেক দল 

দিলু তাকে অশ্মের সংহতি ॥ 

আম। চারি ভাই য়েক দেহ মাত্র ভিন্ন রেক 

নাহি ভিন্ন জিবন সম্পদ । 
ভাই লক্ষণ জবে মেল সভার ভ্বিবন গেল 

এই দিনে হইল বিপদ॥ 

গৌর সরির তার সি মুখ অবতার 

কমল লোচন নটবেশ। 

আমার অরপ্যবাশে ন] থাকিলে ভাই দেশে 

মোর প্রান গেল এ দিবসে ॥ ইত্যাদি 

(পৃঃ ১০৬।২-১০৭।১) 
শেষ--. 

জগগা স্থান পাইঞা। সবে সর্গগ, স্থানে বসি। 

লক্ষিঘুর্তি সিত। দেবি প্ররামের স্থানে আসি ॥ 

ততক্ষণে হইল! রাম লক্ষ্মীনারায়ণ । 

চতুতূর্জি হইল রাম দেখে দেবগণ॥ 
ব্রহ্মা! আদি জত দেবগণে করে স্ততি। 

চতুর্দীস ভূবণের তুমি অধিপতি ॥ 

গ্রজ। লোক লইঞ1 রাম সর্গপুরে আইলা । 

এই হইতে উত্বরাকাণ্ড সাঙ্গ হইল] ॥ 

বাঙ্গাল! গ্রাচীন পুথির বিবরণ 

জে সুনে জে ভণে শ্রীরামের স্বর্গীরোহণ। 

পুত্র পৌত্রে বাড়ে সেই পুগ্নধন জন ॥ 

অপুত্রের পুত্র হয় দারিদ্রের হয় ধন। 

একচিত্য হঞা জে সনে রামায়ণ ॥ 

সাত কাও রামারণ স্থনে জেই নরে। 

সকল পাপে মুক্ত হইঞ্| জায় ম্বর্গপুরে ॥ 

শ্রীরামের কথা সুনিলে লক্ষ্মি পুরায় আস। 

সপ্তকাণ্ড রচিল1 পণ্ডিত কিন্তীবাস । 

ইতি উত্তরকাণ্ড সমাঞ্তঃ ॥ 

লিখিতং গ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্ণঃ*, *' **' 

ইতি সন ১১৯৪ চৌরানববই সাল তাঁরিখ ২১ 

চৈত্র মোকাম কৃষ্ণপুর পরগণে ইসলামপুর 

সরকার মাহামুদ।বা[দ) মুঙালিকে লম্বরপুর ॥ 

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের 

সহিত মিল আছে। ৃ 

১১৫। রামায়ণ_উগুরাকাণ্ড 
রচগ্জিতা কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। 
১৪৪১৫ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ৪১--২৪৫। 

প্রতি পৃষ্ঠার ৯ পঙএক্ত। পিপিকাল, সন 

১২৪৯ সাল। খণ্ডিত । প্রাপ্ডিস্থান, বাকুড়া। 

আরম্ত,_ 

রন করিতে আইলি কি পাইলি দেশে॥ 
আমার বচন রাবন ন। হইব আন। 

আপনার দোঁশে তুমি হারাবে পরান ॥ 

তোর ছার সনে আরম না করিব রন। 

জত তোর মনে আছে করহ রাধন ॥. 

এতেক ঝঁলপ জবে কুবের মহার[(জ। 

রাবনের আমাত্য জত পাইলেক লজ ॥ 

জে গৌরব ছাড়িলে রাবন দৈব পানগ্ডা। 

কুবেরমন্তকে মারে দারুন গদার বাড়ি॥ 

গু 

আকার, 



বাঙ্গাল! গ্রাচীন পুথির বিবরণ 

ঢুই ভাই নিরুপেক্ষ্য করে অস্ত অবতার! 
নান। বান ছুই ভাই করিল সংকার ॥ 

অগ্নিবান এড়ে কুবের অগ্নি অবতার । 

বরুন বান রাবন রা করিল সংহার ॥ 

রাক্ষসমায়। ধর়িলেক রাজ দসানন। 

নান! মুত্তী ধরিয়া রাবন রাজ! করে রন ॥ 

ব্যাস্রুপ ধরির। কাহ।কেয়ে। কামড়ায়ে মাবে। 

বরাহুরুপ ধরিয়া! কাহাকে ও দস্তেতে বিদারে ॥ 

মেঘরুপ ধরিয়া কাখে ফাফর করে জাড়ে। 

পববতরুপ ধরিয়া রাবন জক্ষের উপর পড়ে ॥ 

অশেস পেতে রাবন জক্ষ সংহারে। 

খালীজুলি হয়! থাকে তাথে জক্ষ পড়ে মরে ॥ 
নানারুপে জক্ষকে কৈল লণ্ড ভণ্ড । 

জক্ষ্য সব মারিয়া কয়িল খণ্ড থণ্ড ॥ 

ক্ষেনে ভূমে জুঝে ক্ষেনে আকাশ উপরে চড়ি। 

কুবেরর মুণ্ডে মারে দাক্]ন গদার বাড়ি ॥ 
পুপক রথ হইতে কুবের পড়ে তুমিতলে। 

ফু(কা)টাল রসকক। (গা)ছ পড়ে ডালে মুলে ॥ 

কুৰেরে ধরিয়া! কান্দে লয় কুবের অনুচর । 

কুবেরে এড়িল লয় নদানবন ভিতর ॥ 

মধ্য, 

“ছুই ভাএ রনস্থলে হাসিয়া হাসিয়া বুলে 

দেখি বড় হইল চিস্তীত।॥» 

ইত্যাদি ্রিপদীটিতে মধুকণ্ঠের ভণিতা৷ পাওয়। 
যায়। ( পৃঃ ২০৪১)। কিন্তু পরিষৎ- 

সংস্করণ উত্তরাকাণ্ডে কৃতিবাঁসেরই ভণিতা 

আছে। 

পরবর্তী ব্রিপদী,__ 

রাগ পাটমঞ্জরি ॥ 

»াঁম বঞেন ছুই ভাই কহিয়ে তোমার ঠাঞী 

ছুহেত ফিরিয়! জাধ ঘর। 

$ 

ত্্৫ 

ঘোড়। আর সন্ত দিয়া তপোবনে রহ গীয়। 
প্রসংসা করিব মুনিবর॥ 

মকরাক্ষস কুস্তকন্প . জত রাক্ষম আগ্মবন্ন 

সবংশে মাঁরিল লক্কেশ্বর। 

মারিচ [ দৃষণ ] খর বধিলাম একেস্বর 

আর জত মাইলাম নিসাচর ॥ 

রিশ্তমুথে সপ্ত তাল বানেতে করিলাম ক্ষার 

ইঙ্গিতে বধিলাম কপিরাজে। 
তোমার! সিহ ছুই জন কেমনে করিব রন 

বানীকের ঠাঞ্চী পাব লাজ ॥ 

এত স্ুনি উত্তর কহে দুই সহদর 
সনমুখে জুড়িয়া ছুট হাত। 

তুমি পৃথিবির পতি ইথে ধস্ত বশুমতি 
ধন্য ধন্য তুমি রঘুনাথ॥ 

করিয়াছ মনে মন বালকের সনে রন 

জিনিলে নাইক পুরস্কার । 
এমন বালক নই বিরবংশে জম্ম হই 

এখনে পাইবে প্রতিকার ॥ 

বয়েশে ছাওাল আমি পিতার সমান তুমি 

বিসেষে পরম গুরুজন। 

তুমি অন্তে বিরবট আগে কেন ধন্ম ঘাট 
পশ্চাত করিব আমরা রন॥ 

মনে না করিত রাম না করিমু সংগ্রাম 

আমর! ফিরিয়। জাব ঘর। 

বান্মীকের এসাদে জননির আশীববাদে 

তোমার তজ্জনে নাই ডর॥ 
ডাকি ধলেছইগনে পুষ্পক রথে রাম গুনে 

মুনিগনে লাগীল তরাস্। 

ন! আইলে তপবন দুহার না ভাঙ্গে রন 

মধু কহে মিছু মিছ ভাশ।*1(পৃঃ ২০৪।১-২) 

২১২২ পৃষ্ঠার ত্রিপদীটিও মধুকঠের 
ভণিতীযুক্ত। 



২৬ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

শেষ, 

রাম বলেন অজুদ্ধা নগর জন্ঞ লক্ষনের কুঙরে। 

ভাল দেন চিস্ত নহে করিল দণ্ডধরে ॥ 

দে দেসে কোন রাঁজার মাইক সাশন। 

জে দেসে বঞ্চীল [ নহে] খধিমুনিগন॥ 

হেন সব দেসের বাজ আনহ লক্ষন । 

সেই ছই দেসে রাজা কর হই জন ॥ ইত্যাদি। 

গদসরথের বছ দসরথের নাতি । 

জাহার গুন স্ুনিলে হয় সগ্গের বসতি ॥ 

কিত্বীবাস পণ্ভীত কৈল সভার আনন্দ। 

পোখীর কাহিনি কৈল সনিয়া সানন্ন ॥ 

কিতীবাস পত্ডীত কৈল নানা ছন্দ্রে পয়ার। 

আনন্দিত হইয়া গেল সকল সংসার ॥ 

এত দুরে সমাগত হইল উত্তরকাণ্ড। 

স্থুনিতে স্থুনিতে নাগে বড় রসভাও ॥ 

রামায়ন স্ুনিলে ভাই পাপের বিমোচনে । 

একমন হয়্য জাদ রামায়ন ভনে॥ 

জে গায়ায় জে গায় জেবা লেখে রাখে ঘরে। 

লক্ষী নাই ছাড়েন তারে জন্ম। জন্মান্তরে ॥ 

কিভীবাস পণ্ভীত রচিল রামায়ন। 
নিথিতে রহিল রামের সগগ আরোহন ॥ 

ইতি উত্তরাকাণ্ড রামায়ন সমাপ্ত ॥ 

পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকণ্ডের 

সহিত বিষয়গত সাদৃষ্ঠ যথেষ্টই আছে। 

১১৬। রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড। 
রচর়িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। 

১৩৪১৪ ইঞ্চি। পত্র-নংখযা, ১১৫১ 

এক এক পৃষ্ঠায় ৮--১২ পঙ্ক্তি। থণ্ডিত। 

আকার, 

রামং লক্ষণপুর্রবজং ইত্যাদি 
তৈলক্ষ্যবিজই রাম মহা ধনুর্ধার। 

দুজ্জয় রাক্ষস মারি থগ্ডাইল! ডর ॥ 

মুনি সব বলেন রাম কলা পরিত্বান। 

যজধ্যাকে গিয়। রামকে করিছে কল্যান ॥ 

সংসারের মুনি গেল রামের ছুয়ারে। 

দ্যারি সতরে গেল রামের গোচরে ॥ 

রাজব্যবহারে গ্যারি বামে নোয়ায় মাথ|। 

জোঁড় হাত করি বলে মনিগোনের কথা ॥ 

হ্বর্গ মত্য পাতালের জত মনি রিষি। 
তোমার দ্বারেতে সভে উপনিত ফ়াসি। 

সোঙনারের মনি খসি ভাগায়া বাহিরে। 

আজ্ঞা কর আনি প্রভু তোমার গোচরে ॥ 

রাম-সীতাঁর বিলাস বর্ণনে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় 

হইতে প্রকাশিত পুস্তকের সহিত সুন্দর সাদৃশ্ঠ 
আছে। (পৃ ৭১/২-৭২।২) সীতার বনবাস' 

দণ্ডধরারণ্যের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অংশেও বেশ 

এঁক্য দেখা যায় (পৃ ৭৩।২-৮।১১ ১০৩।১- 
১০৫।২)। এ 

শেষ, 

হেন কালে কছেন রাম সভার ভিতর ॥ 

একবার পরিক্ষা! দিলে সাগরের পার। 

দেবগন জানে তাহ! না জানে সংসার ॥ 

তিভূবনের লোক হইয়াছে এক ঠাঞ্চি। 

আর বার পরক্ষি। আমী তব স্থানে চাই ॥ 
পরিক্ষা! করহ সিতা তিভূবনের আগে। 

দেখে জেন সর্ব লোকে চমৎকার লাগে ॥ 

পরিক্ষা লইতে নিতা করহ মাহস। 

তিভূবনে ঘুচুক আমার অপজস ॥ 

এত জি বলেন রাম সভার ভিতারে । 

জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥ 



বাঙ্গাল! গ্রাচীন পুথির (বিবরণ ২৭ 

আগ প্রেবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে। 

্রঙ্ধা জাহা বলেছেন যুনেছ শ্রবনে ॥ 

আনিলে দেসের তরে করিয়া আস্বাস। 

কোন দোসে আর বার দিলে বনবাস॥ 

রাজার গৃহিনি হয়যা বন সঙ্গে বসি। 

$১4। রামায়ণ উপ্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তৃপোট কাগজ। আকার, 
১৭১১৮৫$ ইঞ্চি । পত্র-সংখ্য।, ২, ৬-১২, 

৩৮-৫৩, ৫৫-৫৮5  ৬০-৬১৪ 

৭৭-৮১, 

১৭-২৯১ ৩৬, 

৬৩৬৪), ৬৬-৬৮১ ৭০৭৫) 

ল৩-১৩২, ১৩৪-১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠা ১০--১২ 

পঙুক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। 

বগ্ডিত। ছরপ পূর্ববাঞ্চলের অনুরূপ । 

আরম্ত১--. 

সোনাতন মুনি আইল আইলন ধব। 
বসব মোহামুনি মাইল দেখিত অনুভব ॥ 

লিখন ন জাএ মুনি আমিণ অনেক। 

৯, ০০১ ৮০০ হতে আমিল বাপমিফ। 

এত মুনি একবারে কোন জনে দেখে । 

তা সভার সিস্য সব আছে লাখে লাখে ॥ 

মুনি সবের জুনে রামে অপুর্ব কথন। 

দুই কোসের পত যুরি বসিছে মুনিগন ॥ 

দস সহস্র উপবাস তবে ( করে) জেহ জন 

সিষ্টি ক্ষএ করিতে পারে এক এক জনা! 

হেন মুনি মাইল গেসাঞ্িঃ তোমার জে দ্বারে। 

আজ্/1 কর মুনি দব আনি তোমার স্থানে ॥ 

হারির বচন সুনি রাম মোহাবল। 

সত্যরে আনহ মুনি আমার গোচর ॥ 

সিগ্র করি আন মুনি দ্বারে কি কারন। 

বড় ভাগ্যে আজি মর মুনি দরসন॥ 

রামের বচন নুন দ্বারি জে সত্যর। 

সকল মুনি আনিলেক রামের গোচর ॥ 

মুনি সব আসিল জদদি শ্রীরাম বিদ্যমান । 
বৈকৃ মম্পদ দেখে রাম ভগবান ॥ 
অজদ্ধা দেখিল পেন বৈকুঞ্ঠ নগগ্ি। 

সঙ্ক চক্র গদ। পর্দ সার্ঙগমধারি ॥ 

তর্বাধণ স।ম মুত্তি রূপে মনুহর | 

ত্রিপক্ষসোনর গ্রভু নব জলধর ॥ 

লক্ষি সংরম্বতি রামের দেখে চুই ভিতে। 

সঙ্ক চক্র গদ! পর্দ ধরে চাড়ি হাতে ॥ 

মালার উপরে মুক্তা দেখিতে সোনার 

বদন মোন্দর চার জেন সপোধর ॥ 

মধ্য,_ 
লাচাড়ি॥ পটমুঞ্জর রাগ॥ 

'শএ ভরথ ভাই তোমা সম ধির নাই 

পিতার কথ। কছি তোমার ঠাঁই। 

দণ্ডকা কানন পথে সঙ্গে লক্ষন ভাখে 

সোকাকুলি দিতাকে হারাই ॥ 

মোহারাঞা খাঁণ মার সুগ্রিব রাগ সঙ্গে করি 

তবে পাইলুম পবনকুমার | 

গেলাম সমুদ্র কুল সোকে তোকে ব্যাকুল 

ৃতি বড় গহন সাগর॥ 

বানমুখে অগ্নি জলে পর্ব জল উথলে 

মৎস য়াি কুম্তির অপার ॥ 

সমুদ্রের দরসন সাগর £কণ বন্দন 

লঙ্কাপুরি করিল পরবে ॥ 

লঙ্কাপুরি ঠকল স্থান রাক্ষসেরে দিল হান! 

সংহারিল রাক্ষন সকল ॥ 

রান বিনান কৈল দেববন্ি ঘোচাইণ 

বিবিলন করিল ম্াস্ব'স। 

মিতা কৈলুম উর্ধার সকলের নিস্তার 

অগ্নিতে দিত! করিল প্রবেস : 



৮ 

সুর্ধ কৈল হতাসন সক্ষি দিল দেবগন 

বর্ষণ যাদি কহিল বচন। 
আসিয়া জে দদরথে সমপিল মর হাতে 

তবে দিত করিলুম গৃহন। 

কোন পক্ষে াহিউন সিতার জতেক গুন 

দোপ কিছু য়ামি নহি জানি। 

মুই হইলুম লোকবস সিতার হইল যপজস 
বহু হক্ষে যানি সিতা রানি ॥ 

হেন সিত। বনবাস জিবনের নাহি য়া 

দুক্ষ মাত্র রহিলেক সার। 

মরিমু সিতার সোকে  উপাএ বোলহ মকে 
সোকসিন্নু না দেখি নীস্তার ॥ 

শ্রীরাম ভরথ কথা মনে বড় লাগে বেথ! 

কান্দে রাম ছাড়িয়া নিশ্বাস । 

সরেম্বতির চরন সিরে করি বদন 

লাচাড়ি রচিল কিন্তিবাস॥ঞা(পৃ* ৭৩1২) 
কুকুর-বিপ্র-সংবাদ অংশে পরিষৎ হইতে 

প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের সহিত মিল আছে। 

(পৃ ৭11১--৭৮।১)। 

নাচারি ॥ 

মাইল মুনি ঘর এ সিত৷ নাহি নিজালএ 
দেখিলেক মর এ ভূবন । 

পুষ্পরথ বিমান দেখিল রাপনা স্থান 

ত্র সব করে য়বরন।॥ 

দেখিলুম বেবহার ব্যাজ না করিবয়ার 

সিন পাঠাইয় দিঝা স্থানে । 

মোহামুনি মোহ পাইয়া তপবনে গেল ধাইয়! 
যম্ব এক দেখিল কাননে 

বান্সিকে যাকুল হইল রন্তে বেস্তে ধাইয়া গেল 

দেখিলেক রগ্সির নিকট£। 

১। নিঅড় হইবে। 

বাঙ্গাল! গ্রাচীন পুথির বিবরণ 

কুলব মঙ্গে দিত পুরিবারে চাহে তথা 

প্রচ জালিরা মোহানল ॥ 

হেন কালে মোহামুনি ডাকে উশ্চর বানি 
কুদলব বলিয়া জানকি | 

ধাইয়। গেল হস্তে বেস্তে ধরিল সিতার হস্তে 

নিরব হইল মুনি দেখি ॥ 

বানিকে কহেন কথা কহ মতে তত্য কথ! 

এতেক প্রমাদ কি কারন। 

বনে য়াইল কোন জন কিবা! হেতু হইল রন 

কেবা য়াইল অগ্সির শ্বরম॥ 

সকল কহিল' তত্য দ্বারে দেখি কার রথ 

যন বস কার রলঙ্কার। 

গৃহে কেনে ভিন্য রিত কেবা তোম! দি ভিত 

কিবা হেতু চাহ মরিবার॥ 

সনিয়া মুনির কথা কান্দিয়! কহিল সিতা 
ছুই সিন্গ ভএ কম্পবান। 

জোড় হস্তে লবকুমে দাড়াইল মনির পাসে 

কহে সিতা সর্ধ বিবরন ॥ 

তোষার গমনকালে এই ছুই ছাওয়ালে 
বলিল! রাখিতে তপবন। 

মর কর্ের দোলে প্রতূর জজ্ঞ যবিলাসে 
এথাএ রগ্ব করিল গমন ॥ 

তপবনে ঘোড়া রাইল সিম পাইয়া বান্দিল 

ঘোড়ার রক্ষক সক্রগন। 

বিচারিয়! পাইল ঘোড়া ছুই লিঙ্থর খুড়া 
তপবনে হইল দরসন ॥ 

কুসলবেনজানিল অজ্ঞাত সংগ্রাম হইল 

সেই তাকে করিল নিধন। 

ছুনিয়া লক্ষন য়াইল লিল তাকে নিপাতিল 

ভরথ রাইল তার পাছে॥ 

১। কছিবে হইব 
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আ।তিবধ প্রভূ নুনি আ।সিলেক য়াপনি 

রাক্ষদ বানর পন্য লৈয়া। 

প্রভূরে মারিল রন স্থগ্রিব যার বিবিসন 

সেই রথে আইল চড়িয়। ॥ 

য়খনে জানিল কাজ পিধ্রি বি পাইল লাজ 

ছুই সিন্নু ভাবিল মরন। 

মনের সাস্তাপ গেল তোমা দরদন পাইল 

ষখনে পরিমু ছুতাসনে॥ ইত্যাদি 

(পঃ ১২৪। ১-২) 

শেষ, 

বার্তা পাইয়! পর্বের জত প্রজার সন্ততি। 

অজর্ধাত হইয়াছে কুস জে নৃপতি ॥ 

এই বার্তা পাইয়া! লোক হরিস য়স্তর। 

সত্যরে আনাইল লোক অর্ধ! নগর ॥ 

জার জেই অধিকারে বসিল গ্রচুর। 
পুরি বেরি লোক য়রন্য হইল দুর ॥ 

নান! বার্দী মোহত[সব] অজর্ধা নগরি। 

কুমকুম চন্দন পুষ্প সর্ব জনে পরি! 

জার জে আশ্রমে গেল জত মুনিগন। 

ভ্রাতিগন ডাক গাজা আনিল সত্যর ॥ 

লোকে চিস্তা পাইলে হইব অরাঞ্জ। 

দেসে দেসে চলি জায় না করিয় ব্যাজ ॥ 

নৃপতির আজ্ঞা পাইন! ভ্রাতিগন। 

সকলে করিল তান চরন বন্ধন ॥ 

একে একে নৃপতির জত ভ্রাতিগন। 

আলিঙ্গন দি কণ ললাটে চুম্বন | 

জার জেই নিজ রাজে চলিল সত্যর। 

অঅর্ধার রাজা হইল কুস ধনুর্ধর | 
এই মতে নিতি বাদ নারদে দেখিয়।। 

বৈকুণে বিষুর স্থানে সকল কহিয়া॥ 
কুদের চরিগ্র ধর্ম সুনিল লক্ষন। 

হরিস হইল তবে জীমধুসোধন ॥ 

বানিকে রচিল সপ্ত কাঠ রাদায়ন। 

স্থনিলে নিকটে নাহি দারূন সমন ॥ 

সর্ব পাপ হরে রামনাম স্বরনে । 

মৃগ পলাএ জেন ব্রের্খ দরসনে ॥ 
সর্ব দেব হতে শ্রেষ্ট বিষু। এক নাম। 

তাহা হতে শ্রেষ্ট হএ রাম এক নাষ। 

রাম হেন নাম জেবা অবনে সুনএ। 

তবপন্ধু তরিব দেই জমের নাহি দাএ ॥ 

গঙ্গার জে পশ্চিম ধার ফলিক নামে গ্রাম । 

[ তাহাতে বস]তি করে কিব্িবাস নাম ॥ 

সেই কিন্তি কহে করি রামরসে ধন্দ। 

বালিক শ্লোক ভাঙগ কৈল পদ [ বন্ধ ]॥ 

রচিলেক কির্ভিবাস রামায়ন সপ্ুকাঠ! 

এত দিনে সমাপ্ত হইল উত্র! কা 

ইতি উতর! কা [সমাপ্ত ]॥ * ॥ ইতি সন 
১২০৫ তেরিখ ১০ পোউস..'সহক্ষরং প্রীনানিক্য 

দাস প্রগনে দক্ষিন সাভাজপুর মোকাম 

ছান্দিয...পুস্তক শ্রীমানিক্য দাস পিসরে 

শীমুক্তারাম দাস তান পিসরে শীবেনুরাম [খাস] 

তান পিসরে প্রসাদ দাদ তান |পনরে 

শ্রীভবানি দাম তান পিসরে গঞ্জ দাস তান 
পিসরে শ্রীতিঅরাম দাস তান পিসরে এও 

দাস। সাত পুরূস£ কম্তব গোত্র ॥ গদাধর 

পণ্ডিত গোলাঞ্চির পরিবার ॥ কোন গরধাধর 

পয গদাধর ॥ 

ভএ জগনাথ গৌরাঙল সচির নন্দ! ণ]। 

ব্রিভূখনে করে জার চরন বন্দন ॥ 

রাম অবতারে গোড়। রাবন বর্দিলা। 

নদদিয়ার ভকত সব গোপ নিরছ্দিল। | 

রাইর ভাবে গোঁড়া! গৌর অবতার। 

হরে কৃষ্ণ মোহামন্ত্র করিয়। প্রচার ॥ 
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দিব ঘোসে কহে জোড় করি হাত। 
রাধ! সেই কৃ সেই জগনাথ | * ॥ 

১১৮। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃত্িবাস। 

তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৮ €৫ইঞ্ি। 
পত্রসংখ্য/ ১--১৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯১, 
পঙ.ক্তি। অসম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া। 
আরভ,__- 

আগ্ঘকাণ্ডে রামের জম্ম সিতা দেবির বিভা | 

অজধ্যায় বনবাস ভরথে রাজ্য দেআ || . 

আরন্যতে জানকি হারা এ মহাসয়। 

কিস্ধিন্ধাতে বালি বধ কটক সঞ্চয় ॥ 

ুন্দরায় সাগর বান্ধিআ হৈল পার। 
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজার সবংসে উদ্ধার || 
এই' ছয় কাণ্ডের কথ! উত্তরার গায়। 

উত্তরা যুনিলে রন্বমেধের ফল পায় ॥ 
রাবন বধিআ অজধ্যায় আইলা রাম। 

উত্তরায় গ্রথম হয় লক্ষন ভোজন ॥ 

মতা কোরি অজধ্যায় বে'সি রোখুবরে । 

রামে ঘেরি বোসে জত ভোল্যুক বানরে ॥ 

রাক্ষম মানুস কোপি বোসে একাসনে । 
অপূর্বব রামের কির্তি এ তিন ভুবনে ॥ 

সিংহাসন উপরে বোদিএ রোঘুমুনি । 

বামেতে পেএছে সভা জনকনন্দিনি ॥ 

চামর হাতে দ্বাণ্ডাইএ'ভরথ সক্রজ্ন। 
করজোড়ে স্ততি করে পবনননান ॥ 

ছন্র হস্তে নছমন দাণ্ডাএ পশ্রাতে। 

রাজকর দেয় প্রজা রামের অগ্রেতে ॥ 

পুর্ব সত্তে পার হোএ নিদ্রা আর অলন। 

আকসে লক্ষন বির হোইল! অবস ॥ 

পশ্রাতে দাগাএ ছিল সুমিত্রাসস্তান। 

ছত্র লে লক্ষন হোইল সাবধান ! 

পূর্বকথ! স্থিতি করে গোউর বরন। 

মৃছ মন্দ বদনেতে হাসিলা লক্ষন ॥ 
পোড়িল সভার দৃষ্টি লক্ষনের পানে। 
আশ্চর্যা লাগিএ গেল সভাকার মনে | 

কি হেতু লক্ষন হানে না পারি বুঝিতে । 

সকলে বিচার করে আপনার চিতে ॥ 

মনে মনে চিন্ত। করে রাজিবলোচন। 

আমারে দেখিএ বুঝি হাসিল! লক্ষন ॥ 

চারি ভাই রাজপুত্র জন্ম অজধ্যাতে। 

রাজ্জের রাজ ভোলাম আমি সভাই থাকিতে 

মধা,_ 

অগন্তেরে জিজ্ঞাস! করেন রোঘুবর। 

কহ মুনি কি কোরিল রাজা লদ্ষেস্বর '| 

মুনি কন রাঘব কথাতে দেহ মন। 

কৈলাস নিকটে গেল রাজা দসানন || 

মোধু মাদে বসন্ত বাসাত উপনিত। 
কুহুকুহু রবেতে কোকিল গায় গিত ॥ 
মোউর মোউরিগন সঙ্গমেতে ডাকে । 

গুন গুন গুঞ্নরে ভ্রমরা লাখে লাখে ॥ 

পৃর্নমার জোস্তা তাথে অতি মনহথর। 
স্থগদ্ধি মলয় বাউ বনের ভিতর ॥ 

ন1 পেএ পৃকিতি রাজ] বসে ছা ঃ]খ মনে। 

রম্ত। নাম! অপচ্ছর। চোলেছে স্নানে ॥ 
কুটিল কুস্তলে দির্ব্ব বেনাএছে বেনি। 
বেনির গঠন জেন কালিএ নাগিনি ॥। 

ন্বাটে সিন্দুর জেন ভানু নিন্দা করে। 

চন্দনের বিন্দু তাথে ইন্দু জেন ঘেরে ॥ 

মুগমদদ তিলক নাগার অগ্রে রেখ! । 

ইন্দ্রধোন তৃর্ূতঙ্গি শ্রবনেতে ঠেক | 
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নয়ন ভঙ্গিম! জেন থঞ্জন চঞ্চল। 

অধরের জুতি জেন পক্র বিদ্বুফল ॥। 

গজমুক্তার বেসর নাসার অগ্রে দোলে । 

বিদ্যুত লোটায় কত হাঁসির হিল্ললে । 

জিনিএ হস্তিনিকুস্ত গ্রয়ধর ভার। 

তথিমাঝে লম্বিত হোএছে মুক্তাহার ॥ 

মুগপোতি নিন্দা কোরি কোটি ওঁতি থিনি। 

ুদ্ঘুষ্টিক। তাথে বাজিছে কিস্কিনি। 
বিচির কাচলি সোভা করে বোক্ষস্থলে। 

কাঞ্চমপববত জেন ঝাপে ইন্দ্রজালে || 

রামরস্ত! জিনি উপ্ধ ওঁতি মনহর। 

বুধ! যুকিরন জিনি লাবন্য যুন্দর ॥ 
আচ্ছাদন অঙ্গে আছে নিলবর্ুনি । 

চন্্রেরে ঘেরেছে যেন নব কাদছ্িনি ॥ 

মোহএ মহেসরিপু পেএ অঙ্গগন্ক । 

সটপঞ্স ধাইএ আইসে মকরন্দ ॥ 

তিমির কোরিও ধংস বোমপথে জায়। 
বোসেছিল দসানন দেখিবারে পায় ।। 

(পৃঃ ৬৫।১-২) 

সোত্রস্জন কাছে জথা বোসি মুনিবর | 
বান্সিক ডাকিছে গিএ কোরি উর্চন্বর ॥ 

জজমান জদ্মীআছে সিঙ্জ এস মুনি। 

বোসি কোরিল জান্রা আদ্যাপান্ত জানি ॥। 
আনন্দে বোসিষ্ট মুনি কোরিল গমন । 
কুটির দুআরে গিএ দিল দরসন ॥ . 
কেমন সিতার পুত্র দেখিব নয়নে। 
বাহির কোরিএ আনে মুনিপোদ্ধিগনে ॥। 

জেমন রানের মুখ জেমন নয়ন। 

জেমত রামের বন্প জেমত গঠন ॥ 

বালীকি বোসিষ্ট দোহে একত্রে বোসিএ। 

স[ং]ুগস্কার হেতু ভুক্কি বেদ উচচারিএ|। 

আনহ গগার জল করাইৰ শ্চান। 

ষুনিএ বান্জীক মুনি মুদ্দিল নয়ন ॥ 
জোগানন কোরিএ বসিবামাত্র মুনি। 

সর্গেতে হোইতে নাবেন গঙ্গ মন্দাকিনি ॥ 
জান্ন'বি কোহিছে তবে ধুন মুনিবর। 
আজ্ঞ! হলে প্রবেসি এ যুতিকার ঘর ॥ 
উপনিত হৈল গিএ গঞ্জ মন্দাকিনি। 

আমি আসিআছি ম। জনকনন্দিনি।! 

ঠেনকাঁলে কুবেরছুত এখ্য সেই স্থানে । 

প্রনাম কোরিছে আপি মুনির চরনে ॥ 

আনিআছি সর থা তুর! বিদ্যমান । 

রামচন্দ্রের পৃত্বে ইহায় করাইতে শ্রান ॥ 

বোসিষ্ট'গোসাই পরে বেদ উর্চারিএ। 

কোরিলেন নাঁড়ছেদ আপনে জাইএ ॥ 

পুত্র কোলে কোরি মাতা জনককুমারি। 

কোরূনায় রোদন করেন বোসিষ্টকে হেরি॥ 

এ যুক জোদ্যপি আজ হোত অজধ্যায়। 

ঘুচিত মনের খেদ যুধাই তোমায় ॥ 
রামের মনেতে কত জন্মীত আনন্দ । 

রতন ব্রাহ্মনে কত দিতেন রামচন্জ ॥ 

আমা সম হততাগি আর কেব আছে। 

যুনিএ বোসি& কয় জানকির কাছে॥ 

আর কেন চিস্তা,কর জনকননদিনি। 

ভাগ্যবতি তুমি ৰট আমি ভালে জানি ॥ 

রাজার রানি ছিলে রাজার মা! হলে জনকঞি। 

সস্তান হোইল তোর আর চিন্তা কি॥ 

যুনিএ জানকির কত হোইল উল্লাম। 
উত্তরাকাণ্ডের কথ। রচে কিত্তিবাস ॥ 

পরেতে বোদিষ্ট মুনি কোরিল গমন। 

সভুজ্জন নিকটেতে দিল দরসন ॥ 

বোসিল বোসিষ্ট মুনি সোভুজ্ন কাছে। 

অধমুখে বোসি ৰির মৌন হোএ আছে ॥ 
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জিজ্ঞাসা কোরিছে বির বোসিষ্টের স্থানে। 

সঙ্গেছ আমার এক জন্মিআছে মনে । 

যুযবংসের পুরহিত এই মান্র জানি । 

আর তুমার জজমান কিরূপ আছে মুনি ॥ 
যুনিএ বোসিষ্ট মুনি লাগিল হাসিতে । 

তপবনে মুনিগনে হয় জঙ্জাইতে ॥ 

সোত্রঞজন কহে মুনি নিবেদিতে ভয়। 

এক মত আমার মনেতে উদর হয়॥ 
পঞ্চ মাস গর্ভবোতি জনকনন্দিনি। 

হেন কালে বশবাস দিল রোঘুষুনি ॥ 
এই মত বনবাস যুনেছি শ্রবনে ! 

ঞানকিকে রেখে গেছে বিষ্ট পদার বনে॥ 

তাগা বুঝি প্রসন্য হোইল মুনিবর | 

সোত্য কথা দিজ্ঞাসিএ তোমার গোঁচর ॥ 
(পৃঃ ১১৬১২) জরধ গজ্জন জিনি 

ভ্রিপর্দি ছনদ ॥ রাগ পঠমঞ্জরি ॥ 

হঞ্জমান জত কহে কৌসল্যা মৌনেতে রহে 
কতক্ষনে কোহিছেন রানি । 

দুটি আখি ছল ছল বোক্ষ বেএ পড়ে জল 

মুখে কর অর্ধ অর্ধ বানি॥ 

এস হোম বোস কাছে বোছ থেদ মম্মে আছে 

সকল কোহিব বিষ্তারিএ। 

মোরে ছুষ্থার্পৰে ভারি অজর্ধা আন্ধার কোরি 

সিতে লোক্ষি গিএছে ছাড়িএ॥ 

রাৰন সংহাঁর কোরি রাম ছৈল দগুধারি 

পাটেম্বরি হেল জনকবি। 

এ সকল কিত্য দেখি জুড়ায় দুখিনির আখি 

সুথ জত সোঙ্া কর কি। 

পঞ্চমাস গর্ভবোতি হোইলেন সিতে সোতি 

বাড়ি গেল হুগুন আনন্দ। 

পঞ্চামৃত দিবার তরে আনিলাম দিজবরে 

প্রমাদ ঘটাল্য রামচন্তর ॥ 

কে জানে কার যুনি কথ! রথে কোরি লএ সিঙ। 
প্রকার কোরিএ দিল বন। 

রাম আজ! ধোরি মাথে চাপিএ পু্পক রথে 
বনে রাখি আইল লক্ষন। 

কিকোহিব বাছা আর প্রান মাত্র হৈল সাঁর 
লিতে বিনে সব সর্ম দেখি। 

কর হানি বোক্ষপরে কৌসলা! রোদন করে 
কোথা রৈলে জিবন জানকি | 

হস্তুমান মু? হ এ তুমে পড়ে গড়াইএ 
হায় বানি (ক যুনালি মোরে। 

হায় মা! জনকৰি উপায় কোরিব কি 

হনুমান কান্দে উচ্চন্বরে ॥ 

হোক্মান গোচরে কোৌসল্যা গ্রবধ করে 

কোপে বির ছাড়এ নিশ্বাস । 
নিশ্বাস আতসর্ঘানি 

রচিল পর্তিত কিতিবাস | « | 

(পৃঃ ১৩০।১-২ ) 

ব্রথ হম্ুমান নাম অগ্রন! গন্রেতে। 

রসাতল অজস্কা পাঁঠাৰ পদ্দাধাতে ॥ 
পুনর্ধার জানকিকে অজর্ধায় আনিৰ। 

পুর বোটি জননির পালন কোরিব ॥ 
ইহা কোহি হোসুমান কোরিল গসন। 
জলধর সম রবে কোরিছে গজ্জন ॥ 

পদভরে পৃথিবি কোরিছে টল টল। 

নয়নে নিগ্রত হয় জলস্ত আনল ॥ 

নাসার নিন্বাস জেন গ্রলয়ের ঝড় । 

ঢাকের রগড় জিনি দত্ত কড়মড়। 

সভা মাঝে জাইএ ভাড়ায় হন্থুমান। 

দেখিএ সকল লোকের উড়িল পরান। 

হনুমান জিজ্ঞা১স যুনহ নিল দে। 

এমন দ্ধ দ্ধ তোমায় ঘষ্টাইল কে ॥ 
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ঞমান গঞ্রবোতি আছিলেন দিতে | 

টপযুক্ত হয় রাম বনবাস দিতে ॥ 

ধিক আর রামচন্দ তোম'য় কৰকি। 

কাথা হোতে কর্ন পেতে মন্ত্র লএছি। 
তাস্তর বুঝি তবে উঠি রোধুনাথ। 
টঠিএ ধরেন ছুটি হোন্ুমানের হাত।। 

1 হোএছে হোনুমান খেম। দায় মনে। 

সাঁছেন জনকষুতা বিষ্টপদার বনে ॥। 
নম্বমেধ সাঙ্গ কোরি আনিব সিতায়। 

পুনরূপি হব রানি পুরি অজদ্ধীয়। 
দেবের ঘটন বাছ। কে খুচাতে পারে। 

ইষ্ট বাক বনবাস দিলাম সিতারে ॥ 

ন| জানে এ সব তর্জজত কোপিগন। 
জনকনন্দিনি [সতায় গিএছেন বন ॥ 

সুবর্ণ জা নকি দেখি ভ্রম ছিল মনে। 
[এ] তত্র জানি রোদন করএ সর্ব জনে ॥ 

হায় মা জানকি বোলে করএ রোদন-। 

ঝর ঝর ওস্বজলে ঝুরে ছুনয়ন।। 
স্ব হোএ সভাতে বোসিল হোমুমান। 

সিতার সোকে ঝর ঝর ঝোত্র হনয়ন ॥ 

কিতিবাস ইত্যাদি ॥%1 

বোসিলেন রামঃন্র পৃর্ন সভ। দাঝ। 
পুন্ন'মার চক্জরিমা দেখিএ পায় লাজ ॥ 

সোত্স্রনে আসিবারে লিখিলেন পাঁতি। 

সি কোরি জানত্রা বরে সুমন্ত সারথি। 

পত্র পেএ বিসেষ জানিএ সষাচার | 

স্বত মোধু সাঁজাইল সহস্তেক ভার | 
অপরঞ্চ দির্ধব কত দিল পাঠাইএ । 

পাতে সাজিল বির সসোয়্ নইএ ॥ 

জয়প্ধানি দিএ চলে জত সোল গন । 

১১৯। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুঝোট কাগজ। আকার ১৩৪১৯: 
ইঞ্চি । পত্রসংখা! ১--৬, ৮-১২, ১৮১১৯) 

১১২-১৩২। এক এক পৃষ্ঠায় ৯১৩ পঙক্তি। 

লিপিকাল, সন ১২৭৪ সাল। খণ্ডিত। 

আ রস্ত ১. 

লঙ্কা কাণ্ড গাইল রামের ছত্র নবদগু। 

গাইব উত্তরা কাণ্ড অমৃতের ভাগ ॥ 

অমৃত নঞা জদী খায় ভাও্ড ভাও। 
তাহা হইতে পৃত হয় যুনিলে উত্তরাকাণ্ড॥ 
ব্রৈদোক্বিজয় রাম ছুর্জয় ধনুধ্বর | 

দুর্জয় রাক্ষস ম।রিয়া রাম আইল ঘর ॥ 

মুনি সকল বলে আমর! পাইলাম পরিভ্রান। 

অজুধ্যাতে গিয়! রামকে করিব কগ্যান ॥ 

এতেক বলিয়া জায় জত মুনিগন। 

চারি দিগের মুনি আইল অজ্ুধ্যাভৃবন ॥ 
মাধব নামে দ্বারি ছিল রামের ছয়ারে। 

মুনি বলে স্ংবাদ জানাও রামের গোচরে ॥ 

মাধব নামে দ্বার রামে নয়াইল মাথ!। 

তোমা দেখিতে মুনি অ'ইল তার যুন কথ।॥ 

মধ্য,_ 

শ্রীরাগেন গিয়তে ॥ 

সিতার সোকেতে রাম তুমেগড়াগাড় জান 

কোথা গেল সিত। চন্ত্রমুখি। 
প্রানের ছুল্লভ সিতা নাহি সিতার মাতা পীত 

কিব! দোসে তেজিল জানকি॥ 

রাজার ঝিয়ারি হয়্যা মোর সঙ্গে বনে গির 

কতেক বনেতে পাইল দুঃখ । 

দারুন রাক্ষস এরি তোমারে করিল চুরি 
বিপিনেতে নাহি হলা সুখ ॥ 



৩৪ 

সবংসে রাঁবন মারি তোমার উর্দার করি 

পরিক্ষা লইল লঙ্কার়। 

শুদিবা আইলাম দেসে লোকে অপজস ঘেষে 

পামরে পিতিত নাহি জায়। 

দিতা তপরম তি শ্বরুপে জাঁনিয়। মতি 

লোকে কহে গঞ্জনা কাহিনি। 

ঘোর দণ্ডক বনে ধুর! আইলে লক্ষনে 

কেমনে রহিবে একাকিনি ॥ 

প্রানের লক্ষন ভাই সিতা থুয্যা এলি কোন ঠাঞ্জি 
জাব আমী সিতার তল্লাসে। 

কৌতুক ইঙ্গিতে আমী বুঝিতে নারিলে তুমি 
নিশ্চয় রাখিলে বনবাসে॥ 

সরিরে নাহিক দয়া] সিতাকে নাহিক মায়! 

কোথা দিতা৷ পরম যুনারি। 

চন্ত্রবদনি বিনা কিছু তনা লয় মনে 
সোকে প্রান ধরিতে ন। পারি ॥ 

সঙ্গল লোচন হরি লোহে ধন বহে বারি 

উত্তরি[ল] পরিহরি মহি। 
রামানন্দ দাসে কয় তরাইতে ভবভঃ 

চরনে শ্বরন আমী চাহি ॥%। 

লক্ষন কি নিঞা রহিব আমী ঘরে। 

ন৷ দেখিয়া! সিত। সতি প্রান কি জান করে॥ 

সিতা৷ সিতা বলিয় রাঁম পড়িল তুমিতলে । 

পিতার সোকেতে কানেন প্রান ব্যাকুলে ॥ 

কোঁথ। গেল! প্রানসিত। দেহ দরসন। 

ন। দেখিয়! তুয়া মুখ বিদরে জিবন ॥ 

এতেক বলিয়! রাম করেন ক্রন্দন | 

লঙ্মন বলেন গোসাঞ্জি কান্দ কি কারন। 

লগ্মন বলেন প্রভূ কিসের বিলাপ । 

গ্রজা লয়া। রাজ্য কর কিসের সম্তাপ॥ 
মন স্থির কর গোসাঞ্চি ন! হও চঞ্চল। 

সোঁক সম্বর গৌসাঞ্ি না হও বিকল॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

এতেক লক্ষন কহিল রামের পাস। 
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৯৬১ পত্রে নরমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ 

আছে। 

শেষ,_- 

বালিক বনিয় গান লব কুশে গায়। 

গাইব অজুধ্যাকাগড আদিকাঁও সায়। 

স্থে রাজ্য করে রাজা অজের ননন। 

মাতামহের ঘরে গেলা ভরথ শক্রঘন ॥ 

রামে রাজ্য দিতে হইল বাজার অভিলাস। 

রাজ্য না পাইল! রাম গেলা বনবাষ ॥ 

রাম বনে গেলা তবে কান্দে সর্ব জন। 

সোঁকেতে হইল দসরথ রাজার মরণ॥ 
মধুস্বরে গীত গায় বাজাইয়া বিনা। 

নুনিয়! কাঙ্দেন রাম আর সর্ব জর্গা ॥ 

গান স্ুন্তা রামচন্দ্র হইল বিভোল!। 

গায়কে আনিয়া দেহ সন! সহস্র তোল। ॥ 

' ভাগ্ারি বাটার কর্যা আনিল] কাঞ্চন। 

গিত রহাইয়৷ কন ভাই দুই জন।॥ 
গুটা চারি ফলেতে আমাদের উদর ভরে। 

তোমার ধন রাখগ! রাম তোমার ভাগারে ॥ 

রাম বলেন গান কর মুনির নদান। 

ভাল পুরান কর্যাছেন বাম্সিক তপধন ॥ 

রাজার সংকার আস্ত করিল ভরথ। 

রামকে আনিতে জান চিত্রকোট পর্বত 

১২০। রামায়ণ-উপ্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা কৃত্তিবান । 

বাঙ্গাল] তুলোট কাগঞ্জ। আকার, ১৫২ ৯৮ 

৪$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৮৭ | এক এক পৃষ্ঠায় 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ৩৫ 

১-১২ পঙ্ক্তি। পাপকাঁল, সন ৯২০০ সাশ। 

গ্িত। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর । 
আরস্১-- 

হাথে দণ্ড কুমগ্ডলু সর্ব গার রূক্ষ। 

তেজিলেক ধন জন সংসারের শুখ॥ 

অনাহারে থাকয় কেহ বরিষ! চারি মাঁষ। 

কোন মুনী সর্ব কাল থাকয় উপবাষ॥ 

দস সচম্র বচ্ছর কেহ করিছে অনাহার। 

অস্তবাড় লাগীরাছে অস্তী চর্ম সার॥ 

এত নব মুনী আসীছে তোমার হুম্নারে। 

আজ্ঞ! কর আনী গোলাঞী তোমার গে।চরে॥ 

রাম বলেন ঝাট আন দ্বারে কি কারন । 
বড় ভাগ্যে আমার মুনীর সম্তভ।ষন ॥ 

রথুনাথের আজ্ঞা পাইয়। দ্বার্ি সত্তর। 

মুনি সব লইয়া! গেল! রামের গোচর ॥ 
মধ,-- 
জমের আশ্বাসে ইন্দ্র ক্রন্দন সম্কুলিপ। 

তবে ইন্দ্র রাজ। গেল চণ্তীর গোচরে ॥ 

তোমার বিদ্ধমানে দেবি দেবত। সংছারে। 

রাবন মারিয়! দেবের কর প্রতিকার ॥ 

চৌনটি জোগিনি আছে দেবির সঈংহৃতি। 
জুবীতে জোগীনি সব রড় দিগ্রগতি ॥ 
ভুঝিতে জোগিনি সব নানা কাছে কাছে। 

রক্ত মাংস খাইয়! উন্মত্ত হইআ! নাচে ॥ 

দেখীতে জোগীনি সব [মহা] ভয়ঙ্করে। 

সতে সতে রাক্ষদ একেক জোগীনি সংহারে ॥ 

রাবন,বণে চণ্ডী তৃমী কর যবধানে। 

জুদ্ধ সমপীয়! তুমী চল নিজস্থানে। 
আমারে জীনিলে তোমার কীছু নাহি কাজ। 

তুমি হারিপে চণ্তী বড় পাবে লাজ।॥ 
রাবনের কথ! সুনিঞ| চণ্তীর হইল হাস। 

জুদ্ধ সমপিয়। দেবি গেলেন কৈলাস। 
ইত্যাদি (পৃঃ৩৮২) 

শেষ,-- 

রথ লইয়! খেনা ব্রহ্ম গ্রভুর বচনে। 

সর্বগম্পদ প।য়ে লোক রামনাম স্বোরনে॥ 

সরজুর জল গভির পর্বত প্রমান। 

_ সকল স্থথাইয়া হইল আঠুর সমান ॥ 

স্থাবর জঙ্গম জত জলের উপর ভানে। 

শ্বরির তেতিয়া লোক গেণ। স্বর্ণবাসে ॥ 

দিব্য রথেজায়ে সভে দেবদেহ ধরি। 

রামের প্রঙ্গাদে লে।ক গেল! ন্বর্গপুরি ॥ 

মরনকালে রামনাম বলিব গ্েই জন। 

নিজ স্বরিরে স্থান তাঁরে দেন নারায়ন ॥ 

ভক্তি অন্থরূপ স্থান অনেক প্রকার। 

ভঙজিলে গোবিন্দ লোক পায়েত নিস্তার ॥ 

সকল পুথিবির লোক গেল স্বর্গবান। 

এতেক দেখিয়! ব্রহ্মঞ্ে লাগিল তরাস॥ 

চতুম্মুে ব্রহ্ম! বিষুরে করেন স্তরতি। 
তোমার নাম স্বগনে গোল [ঞ পাপির মুকতি॥ 

আগম পুরান বেদ জত গাস্তগ্রন্ত। 

আম হেনে। কোটি ব্রদ্ষা ন। পাইল যস্ত ॥ 

সকল পাপ ঘুচে রামনাম শ্বরনে। 

পাপমুগ পালায়ে জেন (সিংহ দরননে॥ 

চারি বেদে সহঅ নামে জত হয়ে ফল। 

এমত কোটি গুন হয়ে রামনামে কেবল। 

রাম নামে রাখিবেক সহমত ধন্ুকে। 

মাএয়ামোহে আছে লোক চক্ষে নাহি দেখে॥ 

কিন্তিবাপ পণ্ডিত লোকের চিস্তি হিত। 

কোক মহিবারে কৈল! রামায়ন গিত। 
সাত কাণ্ড পুথি কৈল। অমৃতের ভাগ । 

সুনিলে খণ্ডে লোকের জনপিড়। দণ্ড ॥ 

র|মনাম শ্বরন করিঅ! মরেত চগাল। 

সেঁান্বরিরে স্বর্গ জায়ে জন্ম নাহি আর। 



৩৬ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 

অতয়েব সুন লোক হইয়। একচিন্। 

অন্য মন ইহাতে না করিবে কদাচিত ॥ 

হুন নুন আরে ভাই হইয়া একমন 1 
এত হুরে উত্তরাকাও হুইল সমাপন ॥ 

বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে গ্রকাশিত 

পুস্তকের সহিত মিল আছে । 

১২১। রামায়ণ- উত্তরাকাণ্ড। 
বুচগগিতা- কৃত্তিবাস। 

 বাঙ্গাল। তুলোট কাগজ । আকার, ১৩৪ ৮ 

৪3 ইঞ্চি। পরত্র্ংখ্যা,। ১-৫১, ৫৮-৭৩। 

এক এক পৃষ্ঠায় ১*-১৩ পডক্তি। খণ্ডিত। 

প্রাধিস্থান, বাকুড়া। 

আরস্ত,- 

লব কুসের জুর্ধ লিক্ষিতে ॥ 

বসিই বলেন ঘোড়া রাখি কাহার সকতি। 

শ্রীরাম ড।কিয়া আনিল! লক্ষন জোর্জাপতি ॥ 

অস্বনেধ করিল! রামচন্দ্র গদাধর। 

জজ্ঞের ঘোড়া পাঠায়! দিয়াছিল! পুরন্দর ॥ 
মন্ত্রিগনে ডাকিয় প্রভু রাম রধিপতি। 

মুনিগন সঙ্গে লগ্না। করি] জুগতি ॥ 

রাম বলেন ঘোড়া কেব! রাখিবেক জতনে। 

তোম! বিনে ঘোড়! রাখিতে নারিব অন্ন জনে 

ঘোড়া রাখিতে নিজোজিলা ঠাকুর লক্ষনে। 

জজ্ঞসালে রামচন্্র করিল! গমনে ॥ 

লক্ষন বলেন ঘোড়া রাখিব তোমার রাদেসে। 

বৎসরেক জ্রমিব সামি ঘোড়ার জে পাপে ॥ 

নির্তয় দান মোরে দেহ মহাসয়। 

পরম ন্থথে বেড়াই জেন হ₹ইর। নির্ভর ॥ 
নানারূপে রিপুগন বেড়ায় হরিসে। 

নির্তয়ে বেড়াৰ গোপাঞ্জি কেমন "'হসে। 

লক্ষনের বচন সুনিঞ। হাসেন রঘুনাথে। 

জয়পত্র পিখিয়! দিলেন জক্ষনের হাথে।॥ 

এই পত্র দেহ লয়া! ঘোড়ার লন্বাটে। 

ভুর্ধ করিতে জেন কেছো নাঞ্ডি রাটে। 
শ্রীরামের র়াজ্ঞ! পায়্যা ঠাকুর লক্ষন । 

করিতে লাগিলা তেছো৷ ঘোড়ার মাজন ॥ 

মধ্য, 

১৯১০ ২২২ ২৩২ 

৩১1১, ৩১1১, ১৭1২, পত্রে মধুকণ্থের ভণি৩। 

আছে। 

২৪১১ ২৪।২, 

রাগ পাহিড়্যা। 

আরে বাছা যার না জাইহ তপোবনে। 

জানিঞ। স্থনিঞ। মুনি কেনে দিলেন মেলানি 

ঘরে বসি থাক ছুই জনে 
পুর্বে বিষু রারাধিয়1! প্রিথিবিতে জন্ম লগ্য। 

বাড়িলাঁড জনকের ঘরে। 

শিত৷ বড় নিদারূন করিল দারূন পন 

হরধনু ভাঙ্গিবার তরে॥ 

প্রভু দেব নারায়ন এক ম়ংসে চারি জন 

ভাগথে 'ছুল্প ভ জার নাম। 

অগোচর চারি বেধ সম নহে অস্বমেধ 

জার নাম লইলে ধন্ম মোক্ষ কাম ॥ 

হেন প্রভু মোর পতি মাত! মোর বস্থুমতি 

বিধি মোরে করিল নৈরাস। 

নাঞ্চ কৈলাঁঙ অপরাধ দবারূন পোকের বাদ 

প্রভু মোরে দিল বনবাস॥ 
তোম! ছু'হা উদরে ধরি আইলাঙ বনম্পুরি 

না দোখলাঙ প্রভৃর চরন। 

' তোম! দেহার দেখি মুখ পাপরিলাঙ সব দুখ 

সকল দুখ করিলাঙ পারন ॥ 

দাস দাস জুথে জুথে গমন বিচিত্র রথে 

প্রত মে।র রাজরার্জেন্বর। 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩৭ 

তোমরা! তার তনয় নাঞ্ঞ দিহ পরিচয় 

স1পিবেন বান্সিক মুনিবর ॥ 

ছুই পুত্রের ধরি হাথে দিলেন যাপন মাথে 
মোর বোল না! করিহ আন। 

রাঁমে বলিহ উর্তর না বলিহ ছুরাক্ষর 

মোর বোলে হবে সাবধান ॥ 

জবে চাহেন পরিচয় বলিহ রাজার তনয় 

সপ্ত মত্র পাঠাইল! বনে। 

ছএ্র দও অধিবাস হেন কালে বনবাস 

সম্মানে রাধিহ হন্ুমানে ॥ 

সুনিঞা মাএর ঠাঞ্জি দোহে দোহ] পানে চাই 

লব কুসে লাগিল তরান। 

বিস্ময় লাগিগ মনে দ্বিজ মধুকঠে ভনে 
নেচাড়ি রচিল কিত৫্তিবাস ॥%। 

(পৃঃ ১৮ ২-১৯!১) 

শেষ, 
শ্রীরামের অন্চর সবব্রক্গার বচন সুনে। 

সরজুর জলে প্রান ছাড়ে শ্রীরাম স্বঙরনে॥ 
হুগ্ধ পানেতে জেন দিনুর মোন ভাসে। 

শ্রীরাম শ্ব'ওরনে প্রান ছাড়িয়া! রহিল! সবর্গবাঁসে॥ 

বর্গ! চটি হজিল শ্রীরাম যবতার । 
ব্রহ্মা বলেন কোন মতে হইব প্রচার ॥ 

চিন্তিয়া গুনিঞা বাম্সিক পাঠাইল শ্বরেদ্বত। 
তাহার প্রস।দে রামায়ন কৈল বালিক মহামতি॥ 

পাঠক পৌখ! পড়ে কথক বাখানে। 

পোথা সুনিবার বেলায় ঘুম য়াদিষ্টানে ॥ 
কিত্তিবাস সথজিল গিত সুনিতে মোধুর। 
জাহার গিত ছুনিঞা পাপ জায় দুর ॥ 
তালে সবদে বাঁজে নপুর ঝন ঝন। 

গিত নাচন সভে জুন রামায়ন ॥ 

ব্রাহ্মন ভুনিলে হয় পায় জজ্ঞ পুজা । 

ক্ষেত্রি সুনিলে হয় প্রিথিবির রাজ ॥ 

নানা সন্ত নান! ধনে টবস্বের বাড়ে ঘর। 

সুদ জাতি সুনিলে হয় পুন্ত বিস্তর ॥ 

ংসার মোহিয়া কিত9িবাসের পাঁচালি । 

রামায়ন স্্ুনিলে তার বাড়ে ঠাকুরালি॥ 

হেন কি্ভিবাসে কল্যান করন দেবগন। 

উর্তরকাণ্ড গাইল শ্রীরামের স্বর্ণকে গমন ॥ 

শ্রীরামের চরিত্র জে জন্ সুনে একমনে । 

সর্ব দুর্খ থণ্ডে তার শ্রীরামের কোল্যানে ॥ 

চিনি লবাত সৎকার] পিয় ভগ ভাঁগ। 

এত ছুরে সম।প্ত হইল উর্তরকাণ্ড॥ 
পরিষৎ হইতে প্রকাশিত উত্তরাকাণ্ডের 

সহিত স্থানে স্থ'নে মিল আছে। 

১২২। রামায়ণ-উত্তরাকাণ্ড। 
রচয়িতা-_কত্তিবাস। 

বাঙ্গ!ল। তুলোট কাগজ । আকার, ১৫ ৮৫ 

ইর্চি। পঞ্রসংখ্যা, ২-৩৯, ৪২-৪৪। এক এক 

পৃষ্ঠায় ১০--১৩ পওক্ত। লিপিকাল, সন 

১২৫৫ সাণ। খণ্ডিত। 

মধ্য, 

দেবসভ। রাঁঞজমত। আর মুনিগন। 

বিষ্টেরে করিল রাম জজ্ঞের বরন ॥ 

হোতা হৈল বসষ্ট রঙ্গ! পর্দমুনি । 
আশোনে দদধ্য হেল দেব যুলপানি ॥ 

সিব পরে পরিলেক সদন্তের ভার। 

আপোনে ব্যাষমুনি হইল তন্ত্রধার ॥ 
অগ্নি জালিয় দিল ব্রহ্মা কুণ্ডের মাঝার। 

ভারে ভারে জজ্ঞকাষ্ট বিভিদ প্রকার ॥ 

ভারে জ্রত ঢালে জেন ঢালে জল। 

কুণ্ুনধ্যে বদিলেক আপনে আনল ॥ 
বেদমন্ত্র পরিয়। মুনি দিয়াছে য়াহুতি। 

আনুতি লইয়াছে মগ্রী সপ্ধ জিভর্ভ। পারি? 
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রি রে বরন। 
”আঅধিচিত্ব হইয়া ভাই সোঁন আমার কথ।। 
সোবর্দের তৈ্ধ দেও সোবয়ে *** "| 
মঙ্গ জেন না ঝেলে জতেক ব্রদ্ধনে। 

এক ভার সোন! দিব! প্রতি জনে জনে || 

আর জত আসিয়াছে দারিদ্র ব্রন্ধন। 

তাহার ঘরে দিৰ! ভাই নানাবিধি ধন ॥ 

আল্ঞ।এ করীলা কাঁষা ঠাকুর লক্ষন। 

আগে বিদাএ করিল দারিদ্র ত্রদ্ষন ॥ 

ধনের অবধি নাহী রামের সংসারে। 

আপনে কুবির জাহার ভাগারে | 

ধন করি আদী বিগ্র করিল! বিদাঁয়। 

মুনির বরন লইয়! আসীল সভার ॥ 
সোনার থাঁল সোনার গার সোনার অপক্কার। 

এক গোট। সোনার পৈত1 সোন। এক ভার॥ 
এক জোর! পট্টবস্ত্র জরিত কাঞ্চন। 

সাইট হাজার ভাগ কৈল ঠাকুর লক্ষন ॥ 
ব্রনের জত দিব্য হনুমানের হাতে । 

গমন করিল! বির লক্ষনের সাতে ॥ 

হনুমানের সঙ্গে লক্ষন সভামধ্যে গেগ। 
একেবারে মুনিগনের চরন বন্দিল ॥ 

বরনদির্বধ টলয়া৷ পাছে পৰননন্বন.। 

মুনি স্থানে গলবাষ ঠাকুর লক্ষন। 

কোন মুনি উর্ধাবাছু কেহ উদ্ধরেত! | 

কেহ তেজপুঞ্জ কার মুখে নাহী কথা ॥ 
কার জট! বিগলিত কার গটাভার। 
দেখিয়৷ চিন্তিত হল সুমীত্রাকুমার॥ 
ভাবিতে লাগিল ₹ক্ষন আপোনার অন্তরে। 
এক হতে আর কম নহে মুনিগন। 
কারে থুয়। কারে দিব বরন আসন। 

কর্ম কাধ্যকালে বিধি এত আপদ্দ ঘটে। 

লক্ষনে বলেন রাম মোরে ঠেকাইল! সন্কটে॥ 

দণ্ড দণ্ডে অভাগীয়ার হএ এত তাপ। 

এতেক বলিয়া লক্ষন করএ বিলাপ॥ 

বিলাপ দির্ঘচ্ছদ্দ । 

ভাবিতে ভাৰিতে লক্ষন স্থির নাহী পাঁয়। 

এমত সঙ্কটকালে রাম রহীল। কথা এ 

নিকটে আইস চরন দেখি প্রভু গদাধর। 
সঙ্কটে ঠেকিছি তোম।র নিজের নফর।॥ 

মামার কপালের লেখ|। কি কব তোমারে। 

এমন কাজেতে রাম পাঠাও 'আমারে ॥ 

বুঝিবারে না পারি তোমার মনের আষ। 

আম! হতে হবে বুঝি সুয্যবংস নাষ ॥ 

বাচিয়া নাহীক কার্ধ্য এখনে না মরি। 

আমি বুঝি জন্মাাহীলাম বংপনাধকারি ॥ 
এক মুনি থুইয়া জদি আর মুনি বরি। 
জারে ন! বরি সে সাপীবত করি।॥ 

কোন মুনি কম নহে দারুন তপন্তী। 

কোপমনে সাপ দিয়া'করিব ভব্যরাগি ॥ 

আমারে জে সাপ দিব তার নাহী ভয়। 

এই ভগ্ন মনে পাছে বংসনাষ হয় ॥ ূ 

দৈবঞ্জোগে এমন কাধ! হইরা উঠে জদি। 

সংসারে ঘুমিৰে লোকে আমার অক্ষ্াতি ॥ 

এই কথ। লোক সবে করিব প্রকাষ। 
লক্ষন হতে হুইলেক নুয্যবংস নাষ॥ 

এতেক বলিয়! লক্ষন কান্দিয়। বিকল। 

বুক বাহীরা পরে ধার! নয়ানের জল ॥ 

না বরিয়! মুনিগন জদি জাই ঘরে। 

এখনে হালিব মোরে জত মুনিগনে॥ 

হালিয়। কহীবেক কথ! জত জত হাসি। 

বুঝিলান বুদ্ধীবুদ লক্ষন তপস্বী। 
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এতেক বলিয়া লক্ষন সিরে হানে হাত। 

এছাতে উপাএ নাহী বিনে রঘুনাথ ॥ 

মরিব মরিব আমী অবধ্য মরিব। 

এমন কালে রাম বিনে আর কারে ডাকিব। 

আইফ আইয রঘুনাথ এই নিবেদন করি । 
নিকটে আইব রামচন্দ্র ' দেখিয়! মরি ॥ 

এমন কালে রঘুনাথ রহীল! কথায়। 

এমন সন্কটে আমার কি হবে উপায় ॥ 
পূর্ব্বে জদি জাঁনিতাম রাম এমত স্কট । 
অভাগীয়া ন৷ আমিতাম ইহার নিকট॥ 

জে কার্ধ্য হইয়াছে এখন উপাএ করি কি। 
আসিয়! নফর রক্ষা! কর রঘু জি॥ 

আপে।নে আলিয়া রাম কাব্য দেও দিমা। 

নহে কিন্ত জাবে রামনামের মহীম! ॥ 

একত্র বরিতে পারি মুনি সাইট হাজার । 
তবে সে হইতে পারে উপাএ র়েছার ॥ 

ভাবিয়া আকুল লক্ষন স্থির নহে চিত্য। 

এক1। আমী সাইট য়ংষ হুইয় কেমত॥ 

সঙ্কটে করহ রক্ষা বন্দু নারায়ন। 
এতেক বলিয়া কানে ঠাকুর লক্ষন ॥ 

আইজ জদি হইতে পারি রংস বাইট হাঁজার। 
তবে সে জানিব রাম মহীমা তোমার ॥ 

রখুনাথের পাদপদ্য মনে করি লার। 
এক লক্ষন হইল অংয সাইট হাজার ॥ 

(পৃ* ৩২-৫।১) 

“শষ, 

রামে বলে মুনি গোশাই কহ তত্তকথা 
কোনখানে আছে বল মোঁর প্রানের পিতা ॥ 

মুনি বোলে নিবেদন শোন রঘুমুনি। 

জামার আশ্রমে য়াছে জনকনন্দীনি॥ 

অনেক দীন হইল সিতা আছে বনবাষে। 

রথ পাঠাইয়! ফিতা লৈয়। আইষ দেশে ॥ 

রাম বলে শে।ন কথা লক্ষন ধানুকি । 

সিগ্র করি অন গীয়! প্রানের জানকী ॥ 

 আল্ঞ| পাইয়! স্তববনে গেলেন লক্ষন। 
দিতাকে লইয়া আইস অঞোর্দ। ভোবন॥ 

এতেক ঝুনিয়! লক্ষন গমন করিল। 

শিতাকে লইয়৷ লক্ষন দেশেতে আশীল॥ 

জয় জয় সব হইল ভরিয়া সংসার। 
বনিতা সকলে মিলি দেয়স্তী জোকার । 

আগীর! বরিয়া সিত1 নিলেক গ্রহেতে। 

জজ্ঞ পুর দিল! রাম সপতী সহীতে॥ 

রাম শীতা মিলন হইল দুই জনা। 

আনন্দে করেন রাম জজ্ঞের দক্ষীনা ॥ 

জজ শাইঙ্গ হইল জদী অজোর্দ। নগরি। 
রঘুনাথ আনন্দে [সভে] বলে হরি হরি ॥ 

বালমীক পুরানের কথ! কিত্বীবাষে কয়। 

অজোর্দাতে পীত। পুত্রের হইল পরিচয় ॥ 

কিত্তীবাস পণ্ডভীতের জন্ম শুতক্ষন। 
এই অবধি হইল অস্ভ1 সমার্পন ॥ 

সভার চরনে মোর এই নিবেদন কর। 

রঘুনাথ আনন্দে সতে বলে হরি হরি ॥ 

ইতি বাঁলমীকী পুরানে উত্তরাকাণ্টে 

পীতা পুত্রের পরিচয় সমাপ্ত ।*"*এই পুস্তক 
সন ১২৩৯ সনে ৫ আশ্বীন বৃহম্পতি বার 

বেলা দের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল 

জিলে শুধারাম থানে বেঘমগঞ্জের উত্তরে 

জৌহুরগঞ্জের দাবাতে সমাপ্ত হইল তাহার 

পর সন ১২৫৫ সন মাছে মাঘ মোকাম 

মধুপুর! জিলে ভূলুষ সমাপ্ত হইল। 

১২৩। রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড। 
রটয়িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৪৯ ১ 



8০ বাঙ্গল৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ 

০$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৫-৩৩, ৩৫-৪১। ইন্দ্র হাথে বস্তু করি করএ গর্জন। 
. প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙক্তি। খণ্ডিত যুনিয়৷ বর্জের শব্দ চিন্তিত রাঁবন ॥ 

আরম্ত,-- ;. মহাসবে গর্জে বজ্জ বিক্রম বিসাল। 

সব যুনিয়! সর্গ মর্ত কাপিছে পাতাল ॥ 

ধাইয়া আইল কুভুকল্প আউদর চুলি। 
ইন্দ্রের সমুখে গিয়া! রছে মহাবলি ॥ 

কু্ভৃকর্ন [বলে] ইন্দ্র আজিজিবে কোথা। 

করিব যমরাবতির নিমুলে দেবতা ॥ 
বজ্জ বিনে ইন্দ্র তোমার আর নাহি ভাড়া । এ 

«ড় দেখি বঞ্জ্র চিবাইয়৷ করিব গুড় ॥ 

ইন্দ্র বলে কুক না কর অহঙ্কার । 
ব্ যন্ত্রে অজি তোরে করিব সংহার॥ 

মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বর্ অস্ত্র এড়ে। 
দুই হাথে স'পটীয় গিলিলেক য়াঁড়ে ॥ 
বর্জ গিলি কুভৃকন্ ছাড়ে সিংহনাদ। 
দেখিয়1 দেবতা সব গনিল গ্রমাদ ॥ ্ 

৮৮৮: রাবনের আগুদার ॥ 

দক্ষিন কৈলাসে আছে মহাদেবের পুরি। 

মহাদেব সম্ভাসিতে] জায় তরাতরি ॥ 

কাত্তিকের জন্মস্থানে সোনার সরবন। 

রথ সঙ্গে তথি গিয়। ঠেকিল রাবন ॥ 

বনেতে ঠেকিয়! রথ আগু নাহি সরে। 

পাত্র মিত্র নয়া রাঁঝন য়নুমান করে॥ 

মারিচ রাক্ষন আসি রাবনের কানে কয়। 

কুবেরের থে এক রাক্ষস নাহি রয় ॥ 

রথ এড়িয়! রথ চালায় রথ নাহি নড়ে। 

মহাদেবের ঠাই রথ ধাইয়! গেল ডরে ॥ 

না জানিস রাবন তুঞ্ি কৈলাশ সিথর। 

গৌরি নগ্ন কেলি হেথ। করেন সন্কর | 

দেব দানব কেহ হেথা নাহি য়াইসে ভরে । 

হেথা কেন রাবন আইলি মরিবার তরে ॥ 
২৪। ২5৫ 

কুপিলরাবন র।জা হুতের বচনে। ১২৪ 0 ভণ্তরাকাণ্ড। ৃ 

রচয়িতা--কৃত্তবাস। রথ হইতে উলিয়া জায় মোহাদেবের স্থানে ॥ ৃ 
বাল! তুলোট কাগজ । আকার,১৪$ ১৪৯ নম্দি নামেতে দ্বারি রাবন তথ দেখে। | 

হাঁথে জাঠা করিয়া সেই দ্বারথান রাখে ॥১ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১-২৪। প্রতি পৃষ্ঠা 

বানরমুখ দেখি মোরে কর উপহাস। ৯ গঙক্তি। থণ্ডিত। 

এই বানরমুখে তোর করিবে সর্ধধনাস ॥ আরম্ভ, 

জে(হে)ন ছারে মারিয়া মৌর কোন প্রিওজন। অথ জ্ী্ীরামায়ন উর্ভরাকাও লিখ্যতে ॥. 

আপনার দেসে তুগ্িঃ মরিবি রাবন। শ্ীগ্রীহহুমানের বদনা আরম্ত। 
শেষ,_ বন্দিব অঞ্জনাধুন অসিম জাহার গুন. 

তবে ইন্দ্র রাবনে ছুই জনে হই বন অতিসর মহাঁবল হুন্থু। ূ 

এরাবতি আইল ইন্দ্র বত লইয়া হাথে। ফল ভ্ুমে সিন্থকালে দিবাকর ধরিলে বলে 

রাবন সাঙ্জিয! য়াইল দির্বরথে॥ জেন রাছ গ্রাষে অর্ধতন্থ। | 
২ জয় জয় মহাবির পরাক্রম রন ধির 

১। ইহার পর খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে। জয় জয় বির মহাবল 



ত্রিংশ ভাগ ] [ দ্বিতীয় সংখ্যা 

পত্রিকাধাক্ষ 

শ্রীনরেন্্নাথ লাহা 

সূচী 
( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পঞ্জিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন) 

। দোলযাঞ্ার উৎপত্তি রঃ রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ ৫৯ 

৷ অর্থশাস্ত্রে সাজ-চিত্র (৬ষ্ঠ)... পীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাক়্ এম এ ১৬৯ 

| হিন্দী সাহিত্যে বিহীরীলালের ০৫" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ ১০৭৯ 

সতসঈ 

। পুরুলিয়ার পাখী (৩য়) ... যুক্ত সতাচরণ লাহ! এম এ, বি এল্, এফ জেড এস্ *** ৯২ 

| বৈদিক ভাবার ম্বরের স্থুর *** শ্রীয়ুক্ত বসত্তকুমার চট্ট্রেপাধ্যায় ভাষাতত্ব-নিধি এম এ *** ৯৯ 

॥ প্রাচীন পুথির বিবরণ রঃ হি ৪১---৬৪ 

। ত্রিংশ বাঁধিক কাধ্যবিবরণ *** ৪১৫২ 

বিশে ষ দ্রেব্য-_-দস্গণের ঠিকানা পরিবর্তন ঘটিলে, তাহার! অন্ুগ্রহ- 

পর্ব যথাসময়ে কাধ্যালয়ে সংবাদ দিবেন । 

মূল পত্রিক! কলিকাতা! ওরিয়েন্টাল প্রেসে, টাইটেল ওবিজ্ঞাপন আর্ট ইউনিক্বন প্রিন্টিং, 
প্রাচীন পুথির বিবরণ বেঙ্গল প্রিপ্টার্স দ্বারা কাঁধ্যবিবরণ সুধীর প্রেসে এবং মলাট 

মেসার্স ইউ রায় এও্ড সন্দ কর্তৃক মুদ্রিত। 



নবঙ্গীস্র-সলাহিত্ঃ-পলিমঙছেন্স ১৩৩২ 
বক্জাবেদল্স কর্দাধ্যক্ষগণ 

সভাপতি 

মহীমহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ ৬, সিআই ই 

সহকারী সভাপতিগণ 

জীয়ুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্ত-রত্ব মহারাজ প্রীযুক্ত জগদিত্ত্রনাথ রায় বাহাদুর 
এম্ এ, বি এল্, এটর্ি মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছু 

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ধ্ধাধিকারী সরিরত্ব দিআই ই 
এম্ এ, ৰি এল্, এল্ এল্ ডি, সিআই ই, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব 

রায় স্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচাধ্য সিআই ই, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), 
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ. সি এস্, এফ আর এস্ ই 

যুক্ত রায় হতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্, এম্ এ, ৰি এল্ 

সম্পাদক 
অধ্য।পক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ 

সরকারী সম্পাদকগণ 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত দত্ত কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কৰিড়ুষণ 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত যুক্ত যতীন্রনাথ দত্ত 

শ্রীযুক্ত চারন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ জীযুক্ত গণপতি দরকার বিস্তার 

পত্রিকাধ্যক্ষ 
অধ্য!পক ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেক্্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পি 'মআর এস, পি-এচ. ডি 

কোযাধাক্ষ 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থু এম্ এ, বি এল্, এম্ এল্-সি, গটর্ণি 
চিএশালাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত অর্ধেন্ত্রকুমার গঙ্গে।পাধ্যায় বি এ, এটর্ণি 

ছাগ্রাধ্যক্ষ € ৫ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি, 

রস্থাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ. সি এস্ (লগ্ন) 

আয়-বায়-পরীক্ষকগণ 
যুক্ত অনাথনাথ ঘোষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মন্মখনাথ গুপ্ত 

১৩৩২ লঙ্গাব্দেন্ কার্যযনিন্র্ধাহক ম্িন্দিল্র-সভ্যগণ্ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট. শ্রীযুক্ত খগেক্সনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; 

্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ; মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেজনাথ মিঃ এম্ এ; অধ্যাপব শ্রীযু্ষ 
জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম ; জ্রীয়ুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বহবললভ ; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এযৃডি, আম্ এস্-সি; শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 
সাহিত্যানন্দ ; ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বনু এম্ এ; প্রীয়ুক্ত হেমচন্র সরকার 
এম্ এ; প্রযুক্ত নরেন্ত্র দেব; মৌলভী মুহম্মদ শহীছুললাহ, এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, 
বি এল্) রায় শ্রীযুক্ত যতীভ্ত্রমোহন সিংহ বাহীদুর বি এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমীর চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি 
এম্ এ; মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাবাকণঠ ; অধ্যাপক যুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম্ এ; প্রীয়ুজ সুরেন্্রচন্্র রায় 
চৌধুরী ; অধ্যাপক ্রীযুক্ত আগুডতোষ চট্টোপাধ্যায় এয্ এ) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ললিতকুষার 
চট্টোপাধ্যায় বি এল্; প্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন বাগচী বি এ। 



দোলযাত্রার উৎপত্তি * 

অনেকে নণে করেন, দোলযাত্র! ও বসস্তোৎসব একই | ফাল্গুন-পূর্ণিমা দৌলযাক্রার দিন। 
ফান্তুন, বসন্ত ধতুর মাস) পুিম! চিরদিন হ্র্ষদাঁয়ক | শীতের অবদানে মধুময় বসন্তের সমাগমে 
মনের স্কর্তি স্বাভাবিক। গীত ও রঞ্জিত চূর্ণ ও জল-নিক্ষেপ, তাহারই আনুষঙ্গিক ফগ। 

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে ধোলযাত্রা, হোলি নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে হোপি একট! মহা উৎসব 

কিন্ত হোলির এই উতপত্বি-কল্পনায় অনেক বাধা আছে। (১) বমন্ত খতুরা্ বটে, 

কিন্ত সঙ্গে মদন না থাকিলে বসন্তের রাজ্য চলিত না। দোণের একমাস পরে চেত্রমাসে 

ম্দনোৎসব ও কনর্পপূজ1। দোলযাব্রা বসস্তোত্সব হইলে পরে পরে ছুইট| মদনোৎ্সব হইবার 

কারণ পাওয়া যাঁয় না । (২) উত্তরভারতে যেখানে হোলির ঘটা, সেখানে ফ্্তন মাস শীত 

কাঁল। শীতকালে বসস্তোৎসব হওয়! সম্ভব নয়। (৩) যদি দৌলযাত্রার উৎপান্ত প্রাচীন 

মনে করি, তাহা হইলে আরও বাধা । কারণ, প্রাচীন কালে ফাল্গুন মাস শীত খতু ছিল। 
জ্যোতিষীর! যাহাকে অয়ন-চলন বলেন, সেই অয়ন-চলন হেতু ফাল্গুন মাসে এখন বরং শীতের 
নানতা হুইয়াছে। ( ৪) দৌলযাত্র/ একট! নয়, দুইটা। ফাল্গুন মাসের দোলের একমাস 
পরে চৈত্রমাসে আবার দোল আছে। ইহাকে চৈত্র-দোল বলে, ফুল-দোশও বলে। এই 

দোলেরও পৌরাণিক প্রমাণ আছে। দোলযাত্রা যদি বসন্তোৎসব হইত, তাহা! হইলে পরে 

পরে একই উৎসব ছুইবাঁর হওয়ার কারণ কি ? (৫) আরও এক দোল আছে। এই দোল 

হিনদোল নামে খ্যাত। * চলিত বাঙ্গালায়, ঝুলন। দোল ও হিন্দোল পব্ধের অর্থ এক, একই 

ছুল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বাঙ্গাল ঝুল ধাতু, সংস্কৃত ছুল্ ধাতুর অপভ্রংশ। মৃতরাং দোপ, 

হিন্দোল, ঝুলন একই, অর্থ দোলন। দৌলযাত্রায় মনে করা হয়, শ্রাকষ্চ দোল খেল! 

করেন। ফাস্তন-পুণিমার রাত্রে এই খেলা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু ঝুলন হয় শ্রাবণ-পর্ণিমায়। 

শ্রাবণের ধারায় কার দৌবখেলার ইচ্ছা হইবে? (৬) দৌলযাগ্রার পূর্বরাত্রে বহৎসব। 
লোকে বাশ ও খড় দিয় কখনও ছোট ঘরের আকার, কখনও ধ্বজার আকার, কখনও মেষের 

গ্াকার করিয়া আগুন লাগাইয়। দেয়, বালক ও গ্রাম্যঞজনের আনন্দের অবধি থাকে না। 

ইহাকে 'মেড়া পোড়ান' বলে। সংস্কৃতে বলে চর্চরী, বাঙ্গালায় বলে ঠাঁচর বা টাচড়া খেলা। 

বসন্ত-সমাগমে পূর্ণিমার রাত্রে দোলখেলার আনন্দ বুঝিতে পারি, কিন্তু অগ্নিউৎসব কেন? 

কেনই বা ইহাকে “মেড়া পোড়ান” বলে? মহারাষ্ট্র দেশে ও পশ্চিম-ভারতে দোঁল-পুর্ণিমাকে 
হুতাশনী বলে। হুতাশনী বলিলে ফাল্গুন-পুর্ণিম! বুঝায়। প্রক্কৃত অর্থ, ছুত-_যজ্ঞার্থে অশ্নিতে 

নিক্ষিপ্ত বলি, অশন- ভোজন, যে তিথিতে অগ্নিকাণ্ড করা হয়, কিংবা যে তিথিতে হুত পল 
০ এর এ পপর 

*. ১৩৩২, ২৮শে আধাঢ়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষন্নের ওয় মাসিক গধিবেশনে পঠিত । 
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ভাজন কর] হয়। এই নামের শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। অতএব দেখ! যাইতেছে, বাঙ্গালা দেশের 

“মেড়া৷ পোড়ান” আর হুতাশশীর হত একই । দোঁলখেলাঁর সহিত হৃতাশনের সন্বন্ধ কি? 
(৭) দোলযাত্রা লইয়া অনেক পৌরাণিক আখ্যান আছে। সে সবের সহিত বর্তম|নে 

অনুষ্ঠিত দোলযাআার সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, আখ্যানে বসস্তোথ্সবের নামগন্ধ নাই | 

আমাদের পাজির ইতিহাস স্মরণ করিলে মনে হয়, অতি প্রাচীন কালে নববর্ষারস্তে ষে 

উৎ্মব হইত, বহ্ন৷ৎসব-সহ দৌজ্যাত্রা তাহার স্থতি। এত প্রাচীন কালের উৎসব যে, লোকে 
তাহার উৎপত্তি তুলিয় গিয়াছে, নানা পৌরাণিক আখ্যানে সম্ভব অসম্ভব মিশাইয়৷ নানা 
আকারে স্বতিমাত্র জাগাইয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য এই, আখানের মধ্যে মূল সত্য এখনও 

লুপ্ত হয় নাই। এ বিষয়ে পরে বল] যাইবে। 
প্রাচীন কাল বলিতে অল্প কাল নয়, ছুই এক হাজার বৎসরের গণন। নয়। পরে দেখ৷ 

যাইবে, এই নববর্ষের আর্ত খু'ঁজিতে চারি পাঁচ হাজার বৎসর অতীতে প্রবেশ করিতে হইবে। 
এত বৎসর যাহার ব্যবধান, তাহা কদাপি একটা থাকিতে পারে না। বস্ততঃ আমরা আরও 

দুই কালের ছুই নববর্ষে উৎসব করিতেছি। আমরা বঙ্গদেশে সৌর মাঁস গণনা করি এবং 
সৌর বৈশাখের ১লাঁকে নববর্ধারস্ত দিনবলি। এই দিন মহাজন ও বণিক্ নুতন খাতা 
খুলেন এবং আনন্দোৎসবও করেন। আজি যদি ১ল! বৈশাখ ত্যাগ করা! ৭ই চৈত্র নববর্ষ 

আরম্ভ করি, তাহা হইলে ৭ই চৈত্র উৎসব হইবে, পরবতী এখনকার ১লা বৈশাখ এবং 
তখনকার ২৩শে ঠচত্র পুনশ্চ উৎসব হইবে। কারণ, স্থৃতি লুপ্ত হইবে না, হেতু না জাঁনিলেও 

স্বতিবশে কৃত্য মনে হইবে। আমাদের পাজিতে অনেক পর্ধ লেখা আছে, সকলের হেতু 

লেখা নাই, জানা নাই। অমুক তিথিতে ইহা বিহিত, করিতে হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলির 

মূল যে জ্যোতিষিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন যুগাদি, কল্লাদি, মন্বস্তর, সংক্রান্তি ইত্যাদি। 
জ্যোতিষী পাঁজি গণিতেন, তাহার স্মরণীয় বিশেষ বিশেষ যোগ স্মরণ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত 

কিছু-না-কিছু ক্কৃত্য; কর্তব্য বীধিয়া দিয়া গিয়াছেন। আধ্যেরা যেখানে দেখানে দেবালয় 

নিন্মাণ করেন নাই, যেখানে সেখানে তীর্থস্থানও হয় নাই। যেমন পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ন! 

করিলে তগন্তার ক্লেশ সহিতে পার! যায় না, পুনঃ পুনঃ ধর্মানুষ্ঠান ন। করিলে মানবের চঞ্চল চিত্তে 

ধর্মকম্মে প্রবৃত্তি জম্মে না। এই হেতু অসংখ্য দেবালয় ও তীর্থ, অসংখ্য কৃত্য করিয়া সে 
কালের ধর্মব্যবস্থাপক, লোককে পুণ্যের পথে চলিবার উপায় করিয়! গিয়াছে, পুরাণকারেরা 

সে কালের লোকের জানাশোনা কথায় কবিত্ব দিশ[ ইয়া! ইতিহাস রাখিক্না গিয়াছেন। 

বন পুর্বকাঁলের কথা । তখনকার পাজি আর এখনকার পাঁজি এক নয়। পাঁজির 

কোন কোন বিষয় পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছে, অনেক বিষয় অবিকল আছে। হৃর্য্যোদয় 

হইলে দিবস বটে, কিন্ত দিবসের প্রভেদ করিবার কোনও নৈসর্গিক উপায় নাই। কুর্ধ্য দশ দিন 
পুর্ব্বে যেমন উঠিয়া যেমন অন্ত গিয়াছিলেন, কালিও তেমনি উঠিয়া তেমনই অন্ত গিয়াছেন। 

কিন্তু চন্দ্র এরূপ নহেন। কোনও রাত্রে পুর্ণ, কোনও রাত্রে অৃষ্ত, অন্তান্ত রাত্রে তাহার 
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ক্ষয় ব বৃদ্ধি হয়। এই হেতু চন্দ্র হইলেন দিন গণনার ঘড়ীর কাটা। অমুক ঘটন| কবে 

হইয়াছিল? যে রাত্রে চন্দ্র পূর্ণ হইয়। উঠিয়াছিলেন। তারপর কত রাত্রি গিয়াছে? আজ 
দশমী রাত্রি, ইত্যাদি। এইরূপে চন্দ্রের যে দিন পাওয়] গেল, তাহার নান তিথি। অগ্তাপি 
সমস্ত ভারতবর্ষে তিথির দ্বার! দিন গণ! হইতেছে। বঙ্গদেশে ও অন্য ছুই এক স্থানে দিন গণনার 

আর এক বিধি আছে। কিন্তু সেটার গ্রয়োজন বৈষয়িক বর্ম? স্মার্থ কর্মে তিথিই গণা। 

পৃণিমা হইতে পূর্ণিমা ত্রিশ তিথি। পঞ্চদণী তিথিতে অমাবন্তা। পুর্ণিমা হইতে পুরিমা 

এক মাস। কিন্তু দিবসের স্ায় এখানেও এক মাঁস হইতে অপর মাসের প্রভেদে করিবার 

উপায় নাই। সেই পুর্ণচন্ত্র, সেই অমাবস্তা, সেই ক্ষয়বৃদ্ধি। কিন্তু পুর্ণচন্দ্রের উদয়কালে কোন্ 
নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল? এক বা অনেক তার! লইয়া নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তাহাদের 

নামকরণ হইয়াছিল। এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। পুর্ণচন্দ্রের সহিত যে নক্ষত্রের 

উদয় হইয়াছিল, সেই *ক্ষত্রের নাম করিলেই মাস বুঝিতে পারা গেল । চিন্রাধুক্ত পুর্ণমাস,- 

চৈত্র, ফান্তনীযুক্ত পুণমাস,__ ফাল্গুন, ইত্যাদি । বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস নাম, চান্দ্র। 

নক্ষত্র পরিচয় হইয়! গেলে সুর্ধ্যান্তের সময় কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, কিংবা কোন্ নক্ষত্রের 
অস্ত হইল, ভাঁহা দেখিতে এবং সুর্যের নক্ষত্র জানিতে কষ্ট রহিল না। কুর্ধ্য এক নক্ষত্র 

হইতে গিয়া সেই নক্ষত্রে পুনর্ধার আসেন ৰটে, কিন্ত সেই সময়ে শ্রী গ্রীক্ম বর্ষা শুভৃতি 

আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। স্থধ্যও প্রত্যহ ঠিক এক স্থান হইতে উঠেন না, এক স্থানে লুকায়িত 
হন না। উত্তর হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে উত্তপ্, এইরূপ গমনাগমন করিয়া থাঁকেন। 

এই গমন সুর্য্যের অয়ন; এক অয়ন শেষ করিতে ১৮০ দিন লাগে। ছুই অয়নে বৎসর, 

বৎসরে ৩৬০ দিন। 

ত্রিশ তিথিতে মাস। যুদি বার মাসে বৎসর হইত, কোনও চিন্তা থাকিত না। প্রক্কত 
পক্ষে বার মাসে ৩৫৪ দ্িন, বৎসর পুর্ণ হইতে আরও ছয় তিথি লাগে । কাজেই বৎসরে 

'বৎমরে তিথি অধিক হইতে লাঁগিল। পঞ্চম বৎসরে একমাস অধিক হইল, দ্বাদশ মাস ন 

হইয়। ত্রয়োদশ মাস হইল। এই অ্রয়োদশ মাস পরিত্যক্ত হইল, আবার সেই পূর্বের নক্ষত্রযুক্ত 
পূর্ণচন্দ্র ও হুর্য্য একদা চলিতে লাগিলেন । সুতরাং অমুক মাসে প্রবল শীত, অমুক মাসে বর্ষা, 

ইত্যাদি বলিতে বিশ্ন রাঁহল না। এই চমৎকার কৌশলের গুণে টীন্্র মাস মৌর মাসের তুল্য 
হইল। নূর্ধ্যপথ প্রায় অচল বার ভাগে বিত্ত হইল। 

কিন্তু কখন্ নূতন বৎসর ধরা হইবে ? চারিটি বই সময় নাই। ছুই অয়ন সমাপ্রি-কালে, 
ছুই বিধুবে আঙিলে। বিযুবদিনে দিবারাত্রি সমান হয়। অয়ন-নিবৃত্তি-দিনে রাজি দীর্ঘতম 

কিংবা হম্বতম হয়। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে হ্র্য্য থাকিলে এরূপ হয়? সেসে নক্ষত্রের দ্বারা 
বৎসর চারি সমান ভাগে বিভক্ত হইল। বৎসর আরস্ত করিতে চারিটার যেকোন একটি 

ধরিলেই চলে। চলে বটে, কিন্তু মানুষের মন একটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখানে আদা- 

কালের কথ! হইতেছে, সে কালে আধ্যগণ' ভারতের উত্তরে অতিশয় শীতের দেশে বাস 
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করিতেন। তীহারা হূর্যের উত্তরায়ণারন্ত দিন বৎসরের প্রথম দিন ধরিলেন। কয়েক মাঁস 
প্রবল শীত ভোগের পর হৃূর্যের আতপ মনোরম বোধ হয়। তা ছাড়! দক্ষিণাক়নারস্তকালে 

বর্ষা, বর্ষাকালে লোকে নিশ্চেষ্ট হইয়! পড়ে । 

এইরূপ পাজি লইয়া কত কাঁল চলিয়ছিল, কে জানে । পুর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা, মাস গণনা 

চলিয়াছিল। কত কাল পরে কিংবা কবে ইহার পরিবর্তন হইল, তাহাও জানা নাই। পুমা 
ছাঁড়িয়া অমাবন্তা হইতে মাঁস আরস্ত হইল। ফলে যে পূর্ণিমা মামের আরম্ত ছিল, সেটা মাসের 
মাঝে চলিয়া! গেল। এ দিকে কিন্তু মাসের নাম পূর্বে যেমন ছিল, তেমনই রহিল। পূর্ণিমাস্ত ও 

অগান্ত, এই ছুই মাসের কৃষ্ণ পক্ষ সমান, কিন্তু শুরু পক্ষের তিথি এক রহিল না, উভয়ের মধো 

পনর তিথির ব্যবধান ঘটিল। এখানে এই বিসম্বাদে না গিয়া পুর্ণিমাকে মাসের, সুতরাং 
অয়নের, বিষুবের ও বৎসরের আরম্ভ ধর! যাইবে। অন্ত গণনায় পূর্বের অমাবন্ত। ধরিতে 
হইবে। 

এক নৈরর্গিক ব্যাপার হেতু পুর্ববকালের অয়ন-নক্ষত্র, সুতরাং বিষুব-নক্ষত্র চিরদিন এক 
রহিল না। জ্যোতির্বিদেরা বলেন, অয়নদ্বয়, স্থতরাং বিষুবদ্য় মন্দগতিতে পশ্চাতে সরিয় 

যাইতেছে, গ্রায় ৭২ বসরে এক অংশ সরিয়া যাইতেছে। মাঁসে ৩০ ভ্রিশ অংশ, প্রায় ২৩০ 
বৎসরে একমাস পশ্চাঁতে সবিয়া যাইতেছে । দৃষ্টান্ত দিই। এখন শারদ বিষুব আশ্বিন 
মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে ঘটিতেছে, এককালে ইহা! কার্তিক মাসে, এমন কি, অগ্রহায়ণ 
মাসে পড়িত, এবং গ্রায় ২৬,০** বৎসর পুর্বে আখ্িন মাসে ছিল। এইরূপ অন্ত বিষুব এবং 
ছুই অয়ন। কারণ, দুই বিষুব ও দুই অয়ন পর্ম্পর ছর় মাঁস দুরে দুরে, এবং দুই বিষুব ছুই আমনের 

মধ্স্থলে অবস্থিত । তবেই এই চারি বিন্দুর অস্থর তিন মাস করিয়া। আঅতএব__ 

১। আব্বিন-পৃরণিমায় শারদ বিষুব হইলে চৈত্র-পুর্নিমায় বাঁসন্ত বিষুব হইবে । পৌষপূর্নিসায 
শীতায়ন, এবং আধাঢ-পুর্িমায় গ্রীন্মায়ন হইবে। 

২। কার্তিকে শারদ, বৈশাখে বাদস্ত বিষুব, মাঁঘে শীত, শ্রাবণে গ্রীন্স-অয়ন। 

৩। অগ্রাহায়ণে শারদ, উজাঠে বাসন্ত বিষুব, ফাল্তনে শীত, ভাঙে শীক্ম অয়ন । 
এখন মূল প্রস্তাব অনুসরণ করি। পুর্বে বলা গিয়াছে, দোলযাত্। এক পূর্বকালের 

নববর্ষ-উৎসব | যদি তাই হয়, সে কালে ফান্তুন-পুর্ণিমায় নববর্ষ আরম্ভ হইত । কিন্ত এই মাসে 

নববর্ষ আরস্তের কোন লিখিত প্রমাণ আছে কি? লোকমান্ত টিলক তাহার “ওরায়ন' নামক 

ইংবেজ্ী গ্রস্থে বেদের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন, এক সময়ে ফাল্গুন মাসে বর্ষ শেষ ও 

নববর্ষ আরম্ভ হইত। এই ঘটন। সম্ভব ছিল কি না, দেখি। কারণ, অসম্ভব হইলে বুঝিব, 

বেদ বুঝিতে ভূল হইয়াছে । উল্লিখিত চাঁরিটি স্থানের কোন্ স্থান ফান্গুনে পড়িতে পারিত? 

বাসস্ত বিষুব পড়িতে পারিত না; কারণ, উহ! এখন চৈত্রে, সন্ভুথে। এই কারণে গ্রীম্মানও 

পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। শারদ বিষুব এখন আশ্বিনে। ফাল্গুনে শারদ বিষুব প্রার 
৯২,**০ বৎসর পুর্বে ছিল। বেদের উক্তি এত প্রাচীন ন হইতে পারে। অতএব শীতার়ন 
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অবশিষ্ট থাকিল, এবং অন্ত প্রমাঁণে৪ও আমরা জানি, উত্তরাঙ্ণণ শীরস্ত হইলে বংসর আরম্ত 

হইত। 

কিন্তু ফান্তুনে শীতায়ন হইলে, শারদ বিষুব নিশ্চয় অগ্রহায়ণে ছিল। অতএব দেখিতেছি, 

সে কালের খতু হইতে এ কালের খতু প্রায় ছুই মাস পশ্চাতে পড়িয়াছে। পূর্বফল্তুনী নক্ষত্রযুক্ত 
পৃণিমা, দোলযাত্রার তিথি। খ্রীষ্টের প্রায় ৩,০০* বৎসর পূর্বে, পির কলিষুগের আদো, 
পুর্বফন্তুনী নক্ষত্রযুক্ত পুর্ণিমায় উত্বরাঁয়ন আরস্ত হইত। 

এখন শ্রাবণ মাসে হিন্দোল বা ঝুলনের উৎপত্তি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে । বোধ হয়, 

পূর্বকালে ভাদ্র মাসে হইত; ফাল্গুন হইতে সপ্তম মাস ভাদ্র । হয় তপাঁজির পরিবর্তন হেতু 

বৈশাথাদি ছয় (সৌর) মাসের দিন-পন্রিমাণ ত্রিশের অধিক হওয়াতে শ্রাবণে আসিয়। পড়িয়াছে। 

কিন্ত দেখ! যাঁইতেছে, ফাল্গুনে সুরের যেরূপ গতি ঘটিত, ভাঁদ্রে বা শ্রাবণে অন্ত অয়নস্থানেও 

, অবিকল তাহাই ঘটিত। বৎসর ধরিয়। সুর্যোর গতি লক্ষ্য করিলে দোলকের গতির সহিত আশ্চর্য 

সাদৃশ্ দেখা যায়। বিশেষতঃ যদি প্রত্যহ মধ্যাহ্কে সুর্যের অবস্থান লক্ষ্য কর! যায়। ্ৃর্ষাকে 

একটি জ্যোতিগ্মান দোলক বোধ হইবে, কেবল নীচে না ছুলিয়া উর্ধে দুলিতেছেন, এবং 

এক দোলন অল্পকালে না হইয়। ছয় মাসে সম্পন্ন হয়। রূপকে বলিতে পারা যায়, সুর্ধ্য 

দোলায় বসিয়া! দোল খাইতেছেন। যখন দোলক এক দিক্ হইতে অন্ত দিকে যাইতে আস্ত 
করে, তখনই দোলন-গতি বুঝিতে পাঁরা যায়, অন্ত সময়ে মনে হয়, বুঝি একই দিকে বৃত্তপথে 

চলিতেছে । আমর! বলি, দোল-যাব্রা। যাত্রী অর্থে গতি, গমন । এবং দোলযাত্রা আর 

কিছু নয়, দোলন-গতি। উত্তর দেশ হইতে দেখিলে এই দোলন আরও স্পষ্ট বোধ হয়। প্রবল 

শীতের দিনে এক জ্যোতির্ময় বিশ্ব দক্ষিণে নিয় আক|শে দেখ! যাঁর । দিনের পর দিন অল্পে অল্পে 

উপরে উঠিতে থাকেন, তাহার তেজও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এ সমন্নে সব শুভ। উত্তর 
দিকে আগিতে আগিতে, তখনও মাথার উপর হইতে বহু দুরে, অকন্মাৎ স্থির হইয়া গেলেন, 
যেন কিংকর্তবাবিমূড় হইয়াছেন। দক্ষিণ সীমায় গিয়াও এই অবস্থা, যেন দোলারূঢ় হন। 

কিন্তু প্রতি বংসর এই লীল! ঘটিতে থাকে, প্রতি বংসরই তিনি দোলারূঢ় হন। সেকালে 
ফান্তুন-পুর্ণিমায় এমন কি অভিনব ব্যাপার হইত যে, তাহা স্মরণীয় হইয়া গেল? ইহার উত্তর 

পুরাণকারের! দিয়! গিয়াছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফান্তন-পুর্ণিমায় দক্ষিণায়ন নিবৃি 
হইলে অগ্রহায়ণ মাসে শারদ বিষুব হইত। বঙ্গদেশে অগ্রহায়ণ, এই নাম চলিত আছে। 

ইহার অর্থ, হায়ন-_-বৎলর, বৎসরের অগ্র কি ন! প্রথম মাল । এ সময়ে মৃগশিরা নক্ষজে পুরণ- 
চন্দ্রের উদয় হইত। এই কারণ এই মাসের প্ররুত নাম মার্গশীর্ষ, এবং এই লামই সর্বত্র খ্যাত। 

গীতায় ভগবান্ প্রীকুষ্খ আপনাকে সকল গণনার আদি বলিতে বলিতে দ্বাদশ মাসের মধ্যে 
মার্গশীর্য বলিয়াছেন। 

আপত্তি উঠিবে, ফাস্ভন-পুর্ণিমায় যদি নববর্ষ আরম্ত হয়, তাহ! হইলে মার্গশীর্ষ-পুর্ণিমায় 

আবার নববর্ষ আরম্ভ কেমন করিয়া হইতে পারে ? কিন্তু আমর! জানি, একই লোকে এক 
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কালে ভিন্ন ভিন্ন মাঁস হইতে বৎসর গণিয়। থাকে । বঙ্গদেশে আমর সৌর টৈশীখ ১ল! নববর্ষ 

দ্রিন বলি, কিন্তু জ্যোজিষীর! পূর্ববর্তী চান্দ্র চৈত্র শুরু পক্ষ হইতে গণেন। গ্রাম্যঞ্জন কখনও 

পৌষ (শীত) হইতে, কথনও বর্ষা হইতে ( ইহা হইতে বর্ষ অর্থে বৎসর ), কখনও দর্গাপুজ। 
( শরৎ) হইতে বৎসর গণিয়া থাঁকে। প্ররোজন কিংবা বিশেষ ঘটনা দেখিয়। একই বৎসরের 

নানা আরম্ভ ধর] হইয়া থাকে | বৎসরের পরিমাণ অবশ্ত সমান থাকে । 

মুগশির৷ নক্ষত্রের আকার দেখিয়া! বেদে ও পুরাণে বু আখ্যান রচিত হইয়াছে । গ্রীক 

পুরাণে এই নক্ষত্র “ওরায়ন+ ব্যাধ নামে খ্যাত। এইখানে বেদের বৃত্রাস্থর বলবান্ ইন্দ্র কর্তৃক 

নিহত হয়, দক্ষষজ্ঞ ভয়ঙ্কর রুদ্র কর্তৃক নষ্ট হয় এবং দক্ষ প্রজাপতির ছাগমুণ্ড হয়। এইখাঁনে 

বাতাপির সহোদর ইন্বল নামক অসুর মেষের আকারে অশস্কচিত্ত ব্রাঙ্মণগণের ভোজ্য হইয়। 

উদর বিদীর্ণ করিত, এবং শেষে মহাত্মা অগন্তা কর্তৃক ভুক্ত ও জীর্ণ হয়। এই সকল ও 

অন্ঠান্থ উপাথ্যানের অর্থ, “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” পুস্তকে দেওয়। গিয়াছে । তারা-, 

সমষ্টি নক্ষত্রের আকার নানাবিধ কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু ষে তার।সমষ্টি লইয়। মুগশিরা, 
সেটাকে পণ বা অস্থুর কল্পনা! সহজে আসে। ইহার বাঙ্গালা নাম কালপুরুষ । এই নামেও 

গ্রাচীন্ ইতিহাস লুক্কাফ়িত আছে। ইনি বৎসর গণনা করিতেছেন, বৎসরের নাম প্রজীপতি 

ছিঙ্গ। 

প্রাচীন কালের কল্পনা ও গল্প পুরাণকার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা লিখিয়াছেন, 

হোলাক]1 ব1 হোণিক1 নামে এক রাকঞ্ষসী ছিল। সে, পুতনার ন্থায়, শিশুদিগকে বধ করিয়। 
তক্ষণ করিত। এই হেতু রাক্ষপীকে দগ্ধ করিয়া! মার! হয়। পূর্বববঙ্গে বহৃ/ৎসবকে বলে, 
“বুড়ী পোড়ানা” | সে বুড়ী এই হোলাঁক1। এই রাক্ষপীর নাম হইতে দোলযান্রার নাম হোলি 

হয়াছে। এই নাম পুরাতন কোষে নাই। বোধ হয়, এই নাম দেশজ। মহারাষ্ট্রে ঢুণ্টা 

নাম, -অর্গ ভয়ঙ্কর । বোধ হয়, সংস্কৃত ইন্ধক ঝ| হিন্বক1 নামের অপভ্রংশে হোলাক1, এবং 

তাহ! হইতে হোলিকা, হোলি। ইন্বকা, কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিতে অবস্থিত তিনটি তার] । 
লোকে যে রাক্ষপীকে ভয় করিত ও ছূর্বাক্য বলিত, তাহার হেতুও আছে। ন্ৃর্ধ্যাস্তকালে 

পুর্বগগনে হোলাকার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিত। হয় তশ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের রোগ, 
এবং এই রোগে শিশু আব্রান্ত হইলে রক্ষা পাইত না। অগ্রহায়ণ মাস সে সময়কার শরৎ- 

কাল বেদের খষি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থন করিতেন, যেন তিনি শত শরৎ দেখিয়া যাইতে 
পারেন। যেন একট! শরৎ কাটিলে অন্ততঃ এক বৎসর আয়ু থাকিবে । পরে কার্তিক মাঁস 
শরৎ হইল, এবং লোকে এই মাসকে 'যমংদ্রং্রী” বলিতে লাগিল। শৈশব কালে শ্রীকষও 

পুতনার হাতে পড়িয়াছলেন এবং আয়ুর্কেদকর্তারা পৃতনাকে বালরোগের মধ্যে ধরিয়াছেন। 

হয় ত আশ্বিন মাসে ছূর্গীপুজার মধ্যে প্রাচীন কালের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । তিনি মাতৃরূপে 

পুজিতা হইয়া থাকেন। অথচ [সংহারঢ়া; আরণ্য মহিষের আকারের এক কৃষ্বর্ণ ভয়ঙ্কর 

অস্থর বিনাশ করিতেছেন। একি, মা? তাহার দশ হস্তে দশ প্রহরণ বুঝিতে পারি, সন্তানের 
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কল্যাণ কামনায় দশ দিকের শক্র বধ করিতেছেন। কিন্তু যুদ্ধীতিনয় কেন? বোধ ভ্য়, 

সেই পুর্ব্বকালের স্থৃতি। 

ছোলাঁক। যে কে, তাহা আর এক পুরাণ ম্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। হোলাক1 সগ্ধতের 

ভগিনী । সম্ব-বৎসর ; হোঁলাকার উদনয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসর যায়, নৃতন আসে। 

পুরাঁতনের মৃতদেহ দগ্ধ কিয়! নুতনকে দ্বরাজ্যে স্থাপন করা হয়। এক রাজা থাকিতে অপর 

রাজ! হইতে পারে না। দেলের পূর্বরাত্রের বহুাৎসবের অর্থ এই। কার্তিকে দীপালী 
অমাবস্তাতেও এইরূপ। কিন্তু দীপান্বিতা অমাবস্ত! কেবল একটী নয়। আশ্বিন বা! মহালয়া 

অমাবস্তাঁও দীপান্বিতা । পুরাতন যায়, নৃতন আমে। তাহাতেই হর্প্রকাশ। কিন্তু ছুঃখ 

এই, দোল-পুর্ণিমার পুর্বরাত্রতে চাদের আলো থাকে, টাদনী রাত্রি অগ্রিক্রীড়া করিবার যোগা 
নয়। বোধ হয়, পূর্ববকালে অগ্রহায়ণ মাসে অগ্নিক্রীড়। হইত | কালে দোল ও চর্চরী একক্র 

'হইয়৷ পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উপলক্ষে এখনও অগ্রিক্রীড়া 

করা হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কোথাও তাহাকে “মেড়া! পোড়ান!” বলে-। 

মাস পুণিমান্ত ধরিয়া উপরের ব্যাখা পাইলাম | যখন মাঁস অমাস্ত হইল, তখন ফালস্তুন-পুণিমার 

পূর্ববর্তী অমাবন্তা্ন বৎসর শেষ হইতে লাগিল । এই অমাবস্তার নাম মহাঁশিবরাত্রি। বঙ্গদেশে 
শিবরাত্রি বিলে এই কৃষ্চচতুর্দশী বুঝায়। কিন্তু শিবরাত্রি একটি নয়, বার মাসে বারটি। 

শিবনাত্র বা শুভরাত্রির পর নুতন মাস আরস্তভ। বঙ্গদেশে সৌর মাঁস-সংক্রাস্তি যেমন, চান্তর 

মাস গণনায় শিবরাত্রিও তেমন। কিন্ত দোলের পূর্ব কৃষ্ণচতুর্দীশী মহাঁশিবরাত্রি, সে দিন 

মাসের শেষ, বৎসরেরও শেষ । এইরূপ কার্তিক মাসের দীপালী অমাবস্তায় এক কালের 

বৎসর শেষ হইত। অমাস্ত মাস ধরিলে এইরূপ হয়। পুধিমাস্ত ধরিলে কান্তিক-পুণিমায়, 
শীকঞ্চের রাসযা। রলাসযুত্রী আমরা সবাই জানি'। কিন্ত মতাস্তর আছে। এক মতে 

রাসপুপিমার নাম ব্রিপুরী পুণিমা। এই দিন দেবসেনাপতি কাত্তিকেয় তারকাস্থুর বধ করেন। 
তারকান্থর-_অর্থাৎ অন্ুর/কৃতি তারকাসমষ্টি। দেবসেনাপতির নাম কাত্তিকের হইবার 

কারণ এই যে, তাহাকে ছয় ভগিনী কৃত্তিকা স্তন্ত পান করাইয়াছিজ্নে। কৃত্তিকা নক্ষত্র 

ছয় ভারাঁ। যখন শারদ বিষুব মার্গণীর্ষ-পুণিম। হইতে কান্তিক-পুণিমায় হটিয়া আসিয়াছিল, 

সে সময়ে তারকাস্থুর বধ হইয়াছিল। তখন শীতায়ন ফাল্তুন-পুর্ণিমায় না হষ্য়া মাঘী পুণিমায় 
হইত। সে খ্রীষ্টের ২৩০০ বৎসর পূর্বের ঘটনা । এই কারণেই মাঘ মাস পুণামাস, এমন 

পুণ্য যে, মহাভারতে কুরুকুলপতি ভীন্ম সর্বাঙ্গে শবিদ্ধ হইয়াও এই মাসের অপেক্ষায় থাকিয়া 
৫৮ দিন পরে দেহত্যাগ করেন। আর এক মতে তারকাম্ুর নয়, মহ্ষান্থুর বধ হইয়াছিল। 

ছুর্গাদেবী সে অন্থরকে বধ করেন। তিনি সিংহবাহিনী ; কারণ, ফন্তুনী নক্ষত্র সিংহরাশিতে। 
এই হেতু মাদ্রাজ অঞ্চলে দেলযাত্রার নাম “সংগা” অর্থাৎ সিংহমাসের উৎসব । বিহারে 

ইছার নাম “ফাগুয়া” ; কারণ, ফান্তন মাসে এই উৎসব । .আরও আশ্চর্য্য এই, কোজাগরী 

পৃণিমাতেও এক অন্থর, নাম নিকুস্ত, বালুকার্ণৰ হইতে সেনার সহিত যুদ্ধ'করিতে করিতে 
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আসে। এই কারণে লোকে সে রাত্রি জাগিয়া কাটায়। মানব-মনের একি চমৎকার 
রহস্ত, কোন্ পুরাকালের স্থৃতি নানা আকারে অগ্তাপি জাগ্রৎ আছে । যে কারণে অস্তুর 

কল্সিত ও হত হইয়াছিল, সে কারণ আর নাই, কিন্ত স্বতি আছে। দোল্যাত্রায় সে 
অন্নর মেড়াহর বা মেণ্গন্বর নামে থ্যাত। অর্থাৎ মেড বা মেষের আকারের অস্থর। 

অন্রেরা মায়াবী ছিল, ইচ্ছা মতন আকার ধরিতে পারিত। পদ্মপুরাণ বলেন, অগ্নি মন্থন 
করিয়া তাহাতে পণ্ড? নিক্ষেগ করিবে । গঙ, যজ্ঞায় পণ, যেমন ছাগ, মেযাদি-_যাহার 

মাংস ভোজন করিতে পারা যায়। আশ্চর্যের কথা, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে পিঠালির মেষ 

নির্মিত ও অগ্নিতে নিক্ষিণ্ত করা হয়। উত্তরবঙ্গে চাচর-রাত্রে খড় বাঁশ দিয়া একট! ছোট 

ঘর কর1 হয় এবং তাহার ভিতরে সত্য সত্য একটা মেষ রাখা হয়। পরে মেষ বাহির 

করিয়া লইয়। ঘরে অগ্নিযোগ এবং পরে মেষ বধ করিয়! তাহার মাংস দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে 

বিতরণ করা হয়। বোধ হয়, পুর্ববকালে মেষ পোড়াইয়া খাঁওয়! হইত। মহষি অগস্ত 

বাতাপীর ভাই মেষরূপধারা ইন্বলকে দগ্ধ করিয়া থাইয়াছিলেন কি ন।, পুরাণকার লেখেন নাই। 
কিন্ত দক্ষিণ দিক্বর্তী অগন্ত্য তারা যে মুগশিরা নক্ষত্রে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 
দক্ষিণবর্গে কোথাও কোথাও দোলযাত্রায় মেলা বসে। সে মেলায় শর্করার 'মঠ” প্রচুর 
বিক্রয় হয়। বোধ হয়, এটা সেই মেষের গৃহ এবং গৃহপালিত মেষ উদরসাৎ কর! হয়। 

বস্ততঃ ইহ! বৈদ্দিক ষজ্জের অগ্নিবেদি। পুর্বকালে ইট দিয়া নিম্মিত হইত। পুরাণ-মতে 

অরুণোদয়কালে দলের পুজা, এবং বিগ্রহকে দোলমঞ্চে দক্ষিণমুখ করিয়া স্থাপন করিতে 

হইবে। কেন অরুণোদয়কালে, তাহ! বুঝিতেছি। কারণ, সুর্যের উদয় হইলেই নৃত্ন বৎদর। 
দেববিগ্রহ প্রায়ই দক্ষিণ মুখে রাখা হয় ন1; কিন্তু এখানে তখনও শ্থধ্য দক্ষিণ মুখেই 
থাকেন। রি 

শ্রাবণ-পুণিমায় ঝুলন, আর এক দোল। এই পুণিম| রাখী পুণিমা। এই দিন হরির 
নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ হয়, এবং তাহার অনুকরণে লোকে আগামী বর্ষে বিপদ্ হইতে রক্ষা 

পাইবার অভিপ্রায়ে হাতে রক্ষাস্ত্র পরে। কেহ কেহ বলেন, রাখীপুণিম! ভাদ্র মাসে। 

তাহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই, ফাল্গুনের সপ্তম মাস ভাদ্র। সেযাহা হউক, উপবীত 

আর কিছু নহে, অথণ্ড অদিতি ঝ৷ ুর্যযাপথ। ইহা! হুর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং সৃর্যা 

যখন পুরাতন পথ সমাপ্ত করিয়া নুতন পথ ধরেন, তাহার নৃতন উপবীত হয়। 

চৈত্র মাসে তৃতীয় দোল। তিথি সম্বন্ধে মততেদ আছে। এই দোলে বহৃযৎসব নাই, 

ঝুলনেও নাই। কারণ, শ্রাবণ ও ত্র মাসে মায়াবী অন্থুর দুরে থাকে, পূর্বআকাশে 

দৃষ্টিগোচর হয় না। চৈত্রদোল নিশ্চয় আধুনিক। দোলযাত্রার প্ররুত অর্থ বিশ্মরণের ফল। 

চৈত্র মাসের প্রাচীন শাম মধুমাস। এই মাসে বৈদিককালে বসস্তোৎসব হইত । রক্সাবলী প্রভৃতি 

নাটকে যে মদনোৎ্সব পড়ি, তাহা এই চেন্র মাসে হইত। দোৌঁলযাত্রাকে বসস্তোৎসব মনে 
করিয়া! পরে বসস্তোথসবকে দোলযাত্র! মনে কর! হইয়াছে। 
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পূর্বে যে যে সময় দেওয়! হইয়াছে, সেই সেই সময় হইতে যে দোলযাত্রা বা বাসযাত্র! 
প্রচলিত হইয়াছে, এমন নয়। বৈদিক পঙ্ডিতেরা বলেন, বেদের খধিগণ অমাঁবন্ত1! ও 

পূর্ণিমায়, ছুই অয়ন ও ছুই বিষুব দিনে ষজ্ত করিতেন। কয়েক বৎসর অন্তরেও যজ্ঞ 
করিতেন । কক্েক দিবসব্যাপী ধজ্ঞও ছিল। হৃুর্যের গতির অন্করণে সম্পন্ন হইত) 

যজ্ঞের নানা অভিপ্রায় ছিল। এক অভিপ্রায়, কাঁলগণন।, মাস খধতু বৎসর গণনা । তখন 
লেখা পাঁজি ছিল না, অথচ একটা-না-একটা পাঁজি না থাকিলে কৃষিকর্ম্ম ও অগ্ত বৈষয়িক 

কর্ম চলে না। যজ্ঞের পুর্ববদিন অগ্নিচয়ন কর! হইত, এবং যজ্ঞদিনে পশুবলি দেওয়৷ হইত। 

কদাচিৎ পুরোডাশ নামক পিষ্টকের বলিও দেওয়া হইত । পরে যখন ক্রিয়াকাণ্ডের স্থানে জ্ঞান- 
কাণ্ডের প্রাধান্ত হইল, পণ্ডবজ্ঞও হাস পাইল। কিন্তু পুর্বকালের স্থৃতি লুপ্ত হইল না, যজ্ঞের 

রূপান্তর হইল, এবং নূতন উৎসব আরম্ত হইল । ছুর্গাপুজ। য়ে য্ত, আর যজ্ঞার্থে যে পশু সপ, 
তাহ! এই পুজার মন্ত্রে আছে। কিন্তু যজ্ঞ কেবল ত্বত দ্বারা হোম নয়, পণ্ড বলিদানের 

গর সকলে মিলিয়া আনন্দে পশুমাংদ ভোজন করিত। যজ্ঞ মাত্রেই সাঁমাপ্িক উৎসব, 

সমাজ-বন্ধনের হেতু । এই কারণে দুর্গাপুঞ্জা একার উৎসব নয়, শাক্ত বাঙ্গালী মাত্রের 
সামাজিক উৎসব। বঙ্গের বাহিরে ছুর্গাপুজ! নাই । কোথাও সরঘ্বতী পুজা, কোথাও মাত্র 
নবরাত্রি, ফলমূলাদি দ্বারা পুজা সম্পন্ন হয়। কিন্তু সরস্বতী পূর্ণ! হইলেও বলিদান আছে, 

যদিও সে বলি পণ্ড নয়। দৌলযাত্রাও এইরূপ প্রাচীন কাজের যজ্ঞের স্থৃতি। সে স্থৃতি 

ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! রূপান্তরিত হইয়াছে। শক্তি পূজা, আগ্যাশক্তির পুজা, যে শক্তি সর্বভূতের 

চেষ্টার কারণ। বিঞুও সেই সর্বব্যাপী শান্ত, কিন্তু পালনে সে শক্তির প্রকাঁশ। সুতরাং 

পণুবলি দোঁলের আর অঙ্গ নাই, যদিও মেড়। পোড়ান ব্যাপারে সে অঙ্গ বিলুপ্ত হয় নাই। 
এখানে দোলযাত্রার ফে, ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে হঠাৎ মনে হইতে পারে, হহা 

সুর্পৃঞ্জাবিশেষ। কিন্তু প্রতিমা পুজার তাঁৎপর্ধয বুঝিলে এই ভ্রম হইবে না। বহুকাল 

হইতে ুর্ধ্য, বিধুঃর প্রতিমা বা প্রতীক হই] আছেন। বিষণ পানকর্তা, ক্য্যও পালনকর্তী।। 
বিষুর ত্রিপার্দক্ষেপে ভ্রিলোক ব্যাপ্ত ; হূর্ধ্যও প্রাতঃ, মধা ও সায়ং তিন কালে ত্রিপাদ ক্ষেপণ 

করেন। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, কিন্ত জড় হূর্য্যকে ধ্যান করেন না। শালগ্রাম 

শিলা এক খণ্ড গোল কৃষ্ণবর্ণ শিলা, কিন্তু সেই হূর্য্যের, স্থুতরাং বিষ্ণুর প্রতীকমাত্র। দ্ধবপক 

ব্যতীত যেমন ভাষ! নাই, প্রতীক ব্যতীত উপাসন! নাই। ঈশ্বগকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, 

যাহাই বলি, প্রতিমা গড়িয়া ধ্যান করি। কিন্তু ইহাও সত্য, অজ্ঞ জনে প্রতিম! ও যাহার 

প্রতিমা, এই ছুই অতেদ করিয়া বসে। এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার নিন্দা 
আছে। সেযাহ। হউক, সূর্য্য প্রাচীন কাঁল হইতে বিষ্ুণর প্রতিমা হইয়া! আছেন, কুর্ধযজন্ত 

প্রাকৃতিক ঘটনাও বিষু পুজার উপলক্ষ হুইয়াছে। দোলযাত্রা দ্বারা কা'লচক্র, খতুচক্র স্মরণ 
হয়। এই চক্র এক বৎসরে পুর্ণ হয় বটে, কিন্তু ছোট বড় আকারে জগৎ-চক্রের পরিবর্তন 

ধ্যান করিতে বিশ্ব হয় না। " 

৯ 
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যখন তরী বিঞুর এক অবতারয্ধপে পুজিত হইতে লাগিলেন, বিষু:গ্রতিম! হৃর্ধ্যের 
কর্ণও গ্রীকষে আরোগিত হইতে লাগিল। কিন্তু হূর্য্ের সকল কর্ণ মানবরপ শ্রীরৃফে 
মিলাইতে পার! গেল না। পুরাণকার নানা কৌশল করিলেও শেষে ভগবানের লীলা 

বলিলেন। তাহার বালাকালের অনেক কাত্তি বিদ্বান সমালোচবকে তুষ্ট করিতে পারিল না। 

কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাথা দিলেন, কেহ ভগবানের লীগ! অজয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 
হয় ত কতকগুলির ব্যাধা। সুর্য পাওয়। যাইবে । এখানে একটার উল্লেখ করিতেছি। শৈশব 

কালে গ্রীক এক জোড়! অর্জুন-গাছ ভাল্গিয়৷ ফেলিয়াছিলেন, একট! শকট উপ্টাইয। 

ফেলিয়াছিলেন। এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া লোকে বিন্মিত হইয়াছিল। তাহার! 
ভূলিয়াছিল, ফন্তুনী নক্ষত্রের এক বৈদিক নাম অর্জন, ফাল্গুনের এক নাম অর্জুন। ফক্তুনী 
নক্ষত্র ছুইটি, গ্রত্যেকেই ছুইটি করিয়া! তাঁরা, যেন যল বৃক্ষের স্ভায় দড়াইয়। আছে। রোহিনী 

নক্ষত্রের আকার শকটের তুল্য, এই ছেতু রোহিী-শকট নাম প্রসিদ্ধ আছে। পূর্বকন্তুনী 
নক্ষত্রে যদি অয়ন ঘটে, রোহিণীতে পূর্বস্থিত বিুব থাকেই। যদি ফন্তুনী হইতে অয়ন 
সরিয়। যায়, রোহিণী হইতে বিষুবও সরিয়া যাইবে। এই ঘটনা! এতরেয় ও শতগথ ব্রাঙ্গাণর 
আধ্যানে বর্ণিত আছে। তখন অগ্রহায়ণ স্থানে কার্ডিক প্রথম মাঁস হইতেছিল। কে জানে, 

বানককষের যমলার্জুন ভঙ্গ ও শকটপরিবর্তন এই নৈসর্গিক ঘটনার প্রতিম! নহে? 
এখানে প্রীকঞ্চচরিতের রহস্য উদ্ঘাটনের স্থান নয়, উদ্ঘাটন আমার সাধ্যও নয়। 

ইহার গ্রয়োজনও নাই । মানুষের চিত্ত ্ বতাবতঃ প্রেম ও আনন্দরদ ভোগের নিমিত্ত ধাঁবিত। 
গরীবের ভক্তের! তাহার চরিতে এচুর উপাদান পাইলেন, এবং সব স্ব কল্পনায় সে রদ উপভোগও 
করিতে লাগিলেন। এখানে সম্ভব অসস্ভব বিচারের স্থান নাই। দয়িত জনের কোন্ কর্ম 
অপ্রিয় হয়? তিনি যদি দোলখেলা করিতে পারেন, রজপাতগুয, গনধযর্ণক গোগী ও গোপাল- 
গণের দেহে কেন নিক্ষেপ না করিবেন? রক্তজগনিক্ষেপ গ্রেমের অভিনয়ও বটে। যিগি 

জীবমাত্রকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়। কৃষ্ণ নাম পাইয়াছেন, ভক্ত যে লীলা চা, 
মে লীলা দ্বারাই তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব জগৎচরাচর ধাহার লীলা, নিত্য 
লীলা, দোলও তাহার নিত্য লীল!; যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পার? চিত্তলীল! অন্তকে 

বুঝাইবার বস্ত নয়। . 

শ্রযোগেশচন্তর রায় 



অরথশাস্ত্রে সমাজ-চিত্র 
( মৌর্ধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস ) 

[৬] 

লোক-চরিত্র 

মৌধ্যযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়্াছি। অতঃপর লোকচরিত্র থা শীল 

বন্ধে, ও দারিদ্র্য বিলাসিতা! প্রভৃতির বিষয় কিছু বণিয়্াই উপপংহার করিব। লোঁকচরিত্র 

বলিলে জনসাধারণের সন্বন্ধেই উহ! প্রযোগ্য হইবে, তাহা নহে। অর্থশান্ত্র রাঁজাশাসন 

প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয় লইয়াই লিখিত; উহাতে সাধারণ লোকের কথা বড় কম। ভবে উক্ত 

্রন্থপাঠে তৎকালের লোক-প্রকূতির বিশেষত্ব কিছু যে জানা যাঁয় না, তাহা! নহে। প্রত্যেক 

যুগেই মানবের মন কোন এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়-কোন এক দিকে ধাবিত হয়। অন্ত বৃত্তি 
গুলি যে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা নহে? তবে অন্ত একটি ছুইটির প্রাবল্যাবশতঃ 
সেগুলির প্রার্ধ্য বড় বুঝিতে পারা যায় না। জগতের ইতিহানে এইক্প যুগে ধুগে এক 

একটি ভাঁবের প্রাবলা দেখা যায় এবং এইগুলিকে যুগধর্্ম বলিয়া পরিগণিত করা যায়। 

দেখ! যায়, কোন যুগে দেশে ধর্মচর্চার আোত বহে--ধর্্ম লইয়। আন্দোলনে লোক মত্ত হয়। 
আবার তৎপরবস্তাঁ যুগে ধর্ম হইতে মন সঞ্চালিত করিয়া অন্য দিকে নিযুক্ত করে। কোন 

যুগে যুদ্ধ বিগ্রহে, কোন যুগে ব1 বাণিজ্যে ধন লাভে মানবের মন চালিত হয়। আবার কোন 
যুগে একেবারে জড়ত! আসিয়া পড়ে। বিভিন্ন আোতের ঘাতগ্রতিঘাত, নিরোধ বা প্রবলতা 

চলিতে থাকে । ০৫8 

অর্থপান্ত্রের যুগেরও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থশান্ত্র রচনারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই 
যুগের পূর্বের ও অবাবহ্িত গরধুগেরও ইতিহাসে বিশেষত্ব আছে। ইহার পূর্বের যুগে ধর্দের 
আনোলন লইয়। ঝোঁকে মাতিয়াছিল। একরূপ বলিতে গেলে বৈদিক যুগের শেষ হইতেই 
লোকে পরলোক ও ইহ লোকের নুখছঃখের কারণ প্রভৃতির অন্থসন্ধিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিল। 

জগতের ছুঃখ, ইহার নিবারণের উপায় প্রভৃতি নান! বিষয়েই মন চালিত হইয়াছিল। জগৎ যে 

ছঃখমাত্রেরই স্থান, কর্ণ যে কেবল ছুঃখেরই কারণ, কর্মফলে যে মানব পুনঃ পুনঃ জন্ম 
গ্রহণ করে, এই সকল বিশ্বীসই মানবের মনে আধিপত্য করিয়াছিল | এই সকলের ফলে 
দেশে ছুঃখবাদ প্রবল হইয়[ছিল (26951101500) । 

অবশ্তী ইহা বিপরীতবাদী ধর্মসম্্রদায়ের লোকও ছিল--চার্বাক ও বার্হপ্পত্য-সন্্রদায়ের 
কথ! সকলেরই বিদিত আছে। ইহাদের গ্রক্কৃতি ইতিহাস ব| বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানি না। 
তবে বিপরীত সম্প্রণায়ের ্লেযাত্বক নাম বা বিবরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চার্বাক্ 

[ ৰা চর্বণকারী--এরূপ কণাদ বা কণভুক্ ইত্যাদি বিদ্রপাত্বক নাম উল্লেখযোগ্য ] মতাবল- 
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স্বীর। প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান স্বীকার করিতেন ন!। পার্থিব ইন্দ্রিপ্-সখ ভিন্ন জীবনের আর: 

কোন উদ্দে্তই শ্বীকার করিতেন ন!। তাহাদের মতে যে কোন উপায়ে শরীরের সুখ ও 

স্বাচ্ছন্দ্য লাঁভ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত । জীবদেহ বিনাশের সঙ্গেই সব বিলুপ্ত হইয়৷ 

যায়। জগতের নানাবিধ মৌলিক দ্রব্যের সংঘাতেই জীবন বা জ্ঞানের উৎপত্তি। ইশ্বরাদি 

কিছুই নাই, ইত্যাদি মতেই তীহাঁরা পরিচালিত হইতেন। 
এক দিকে যেমন চার্বাকপন্থীর। ছিলেন, তক্রপ বিপরীতবাদী পরিব্রাজ্কাদির দল 

সংসারকে একেবারে ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন। তাহাদের চক্ষে কর্মজগতের কোনই স্থান 

ছিল না। ইহারা লোককে গৃহত্যাগ করিতে, সন্ন্যাস লইতে বা কঠোর ভাবে জীবন যাপন 

করিতে শিখাইতেন। আধিম বৌদ্ধধর্্মও এই শ্রেণীর ধর্ম ছিল। উহাতে গৃহী ঝ| গার্থস্থের 

কোন স্থান ছিল না উত্তর কালে এই সকল শিক্ষার বিষময় ফলই ফলিয়াছিল। সমাঁজে 
উহার প্রভাবে যে দুর্নীতি ঘটিয়াছিল, তাহ! পুর্বে বলিয়াছি। 

কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে & মতের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়৷ দেখা যায়। কোৌটিল্য কাঠোরধ্- 
বাদের (12011512) ) প্রতিবাদী প্রাচীনতর ধর্মস্থ্রগুলিতেও এই প্রতিবাদের মুল পরিলক্ষিত 

হয়। যাহা হউক, কৌটিল্যের এ বিষয়ে মতটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। তিনি স্পষ্টই বলেন, 
“ন নিঃসুধঃ স্তাৎ। ধর্ার্ধাবিরোধেন কামং সেবেত।” ইত্যাদি 

এই হিসাবে অর্থশান্ত্রের ও অর্থশান্ত্রকারের স্থান হিন্দু সামাজিক ইতিহাসে অতি উচ্চ। 

তাহার মতে জগতে মানবজীবনে সুখের প্রথোজন। সুখ ভিন্ন, কামবিহীন জীবন 

নিঃসার হইয়া পড়ে। মানব কষ্টবৈরাগ্যের ফলে কশ্ম ভুপিয়৷ যায়। সমাঁজবিলুধ হয়। 
উৎকর্ষ বিনষ্ট হয়। 

এই প্রতিক্রিনার গহিত আরার ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। 

ইহারই ফলে ভারতবাদী রাজনৈতিক জগতে আবার মাথা তুিয় দবাড়াইসাছিল। কর্ম-জগতে 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকের মানসিক পরিবর্তনও ঘটিয়াছিল। লোকে বর্তমান যুগের 
মত এঁছিক উন্নতির চেষ্টায় মন দিয়াছিল এবং অনেকট!| ধর্মভয়হীনও হইয়া পড়িয়াছিল। 

লে।কচরিত্রে উহা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এক দিকে যেধন জড়তার বিলোপ হইয়াছিল, 

অপর দিকে আবার অর্থেধণার প্রভাবে অনেকট! নৈতিক অবনতিও ঘটিয়াছিল। 
লোকচরিত্রে এই নৈতিক অবনতি পর্যালোচনার বিষয় । এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ইহার 

প্রভাব যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। অর্ধশাস্ত্রের পাঠকমাত্রেরই ইহ! ম্প প্রতীয়মান হয়। এ যুগের অধি- 
কাংশ রাজনৈতিকের মধ্যে [ প্রাচীন অর্থশান্ত্রকারের ] নৈতিকতার একেবারে অভাব দেখা! যায়। 

ছলে বলে কৌশলে অভীষ্ট-সিদ্ধি ব শত্রনিপাত করিতে সকলেই উদ্ভোগী। রালপুত্র 

দমনের জন্য কেহ বা উহাদের মদযপানাদিতে আসক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন । ' কেহ বা 

খোহচুর্ণাদির দারা উহ্থাদের সংস্তা বিলোপ করিয়া, আবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
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সকল নীতিকারই ছদ্মবেশধারী চার প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। প্রায় কল নীতিকারই 
এ বিষয়ে একমত ।॥ এ বিষয়ে কৌটিল্যও বাদ ষাঁন নাই। তিনিও এঁ সকল মতের সমর্থন 
করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনিও প্রায় একই মতাঁবলম্বী। তবে ভাল করিয়! দেখিলে 
তাহার একটু টৈশিষ্ট্য আছে। যদিও অনেকে তাহাকে 11201195511র সহিত তুলন। 

করিয়া থাকেন, তথাপি ভাল করিয়া দেখিলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ আসনে 

বসাইতে হয়। সে সব বিষয় অন্ত স্থানে আলোচন! করিয়াছি ও করিব । 

অবশ্ত রাঁজনৈতিক্দিগের প্রকৃতি ব। মত লইয়। জনপাঁধারণের নৈতিক উৎকর্ষ ব। 

অপকর্ষের বিচার করা যায় না। উহাতে সময়ে সময়ে বিশেষ অবিচার বা! ভ্রান্তি ঘটিয় 

থাকে। তবে মোটের উপর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সে যুগের লোকের টৈতিক 

আদর্শ উচ্চ ছিল না। যে সমাজে গুগুহত্যা, বিষদ।ন, অগ্নিদান প্রভৃতির স্থান থাকে ও যে 

সমাজের রাজনৈতিকের! ছলে বলে কৌশলে কার্য্োদ্বার করিতে কুঠিত হন না, সে সমাজের 
লোকের নৈতিক আদর্শ যে বড় উচ্চ নহে, তাহা! একবাকো বল! যাইতে পারে। 

ব্যভিচার 

সমাজের যৌন আদর্শও যে বিশেষ উচ্চ ছিল, তাহ! নহে । একে ত সমাজে আট প্রকার 
বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্র প্রচলিত ছিল। তাহার উপর আবার হীন বিবাহে বিবাহ 

মোক্ষ ও পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থ। ছিল। ইহ! সত্বেও ব্যভিচারের মাত্র! ষে বড় কম ছিল, 

তাহা নহে; অর্থশান্ত্রপাঠক মাত্রেই ইহ! পরিজ্ঞাত আছেন। কোৌটিল্য নানাপ্রক।র যৌন 

বাভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন । ( কণ্টকশোধনের অতিচার অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

কন্তাগ্রকর্ম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, বিবাহ-বয়স অতিক্রম করিলে কন্ত পরগামিনী 

হইলে সমাজে উহা! দোষারিহ হইত না। তবে সমাজ এই সকল স্থলে প্রাতিলোম্যের জন্ত বিশেষ 
দণ্ডের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। নিয়বর্ণ স্ত্রী উচ্চবর্ণের পুরুষে আসক্ত হইলে উহার অবস্ত 

দণ্ড হইত। কিন্তু উচ্চবর্ণা স্ত্রী নীচগামিনী হইলে উহার কঠোরতর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। 

নানা প্রকার কায়িক দণ্ড, রাজদাস্ত, এমন কি--ভীষণ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। 
ব্যভিচারিণীর দণ্ড ত হইতই। গর্ভপাতিনী, স্বামীকে বিষদায়িনী, অগ্নিদাত্রী প্রভৃতির 

কঠোর দণ্ডে লোকের ত্বণার ও ভয়ের উদ্রেক হয়। 

মোটের উপর মনে হয়, বর্তমানের সমাজ অপেক্ষা ব্যভিচার বিশেষ প্রবল ছিল। নান! 

শ্রেণীর দুতীর প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রত্রজিতা দুতীর কথা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ছুই এক স্থলে ব্রাহ্মণীজারকে বিশেষ ঘ্বণার চক্ষে দেখ! হইয়াছে। 

বাভিচার-বিষয়ক আইন কঠোর হইলেও, ব্যতিচারিণীর স্থান সমাজে হীন হইলেও 

মনে হয় যে, ব্যভিচার বলিতে আমরা যেরূপ সামান্ত অপরাধকে দ্বণার চক্ষে দেখি, তখন 
এরূপ কঠোর আদর্শ ছিল না। ধর্মশীস্্কারেরা ক্রমশঃ যে সকল অপরাধে প্রায়শ্চিত্তের 

ব্যবস্থা করিয়াছেন ও তদস্তে উহার সমাজে পুনর্থহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উহাতে 
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সমাজে চিরস্তন পাতিত্যই ঘটি থাকে। সামান্ত সামান্ত অপরাধ-_যাহাতে আমাদের 
মমাজে পাতিভ্য ও ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অর্থও মাত্রের বাবস্থ। কোটিনে 
দেখাযায়। পরপুরুষনভ।ষণাদি সামান্ত সংগ্রহণাপরাধ স্থলে অর্থাও মাত্রের বাধস্থ! আছে। 
সমাজ এরূপ দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইত। তখনকার যুগে এই সকল অপরাধে “্রজসা 
গুধযতে নারী” এই ব্যবস্থায় দোষ ক্গালন হইত। পরপুরুষ্নিত গর্ভস্থলে অনেক স্বৃতি- 
কার এক বংসর অধঃশযা! ও কৃচ্ছ চাক্জায়ণাদি ব্যবস্থা করিয়।ছেন। 

এখনকার যুগে সমাজ উন্নত হইয়াছে। সাণাঞ্জিক আদর্শও অনেক উচ্চ হইয়াছে। ক্ষেত্র 
পৃত্রাদি এখন জারজ বলিয়াই পরিগণিত। কানীন, সহোঢ, শৌদ্র, গুঢ়োৎপর প্রভৃতির 
সমাজে কোন স্থানই নাই। কুণ্, গোৌলকাদি সন্তান এখন কেহই নিজের বলিয়া গণা 

করে না। সেই হিসাবে আমর! অপেক্ষাকৃত সামান্ত অপরাধকে ব্যভিচার ধরিয়া থাকি। 
তখন আদর্শ হীন ছিল। এখনকার মত সামান্ত অপরাঁধকে অপরাধ বলিয়া গণ্য কর! হইত না। 

তখন অসমর্থ পক্ষে কৌটিল্য রাজাকে ক্ষেত্র সম্তান উৎপত্ধির ব্যবস্থা! দিয়াছেন । 

বিলাসিত৷ 

বিলাসিতার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখন সাধারণ সামাঞ্জিক জীবনের আদর্শ হিসাবে 
উহার পুনরুল্পেখ করিব । লোকের জীবনে বর্তমানের অপেক্ষা ভোগন্পৃহ! বলবতী ছিল। লোকে 
এত দারিদ্র্যের পেষণে থাকিয়া! ভোগ ভুলিয়! যায় নাই। জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর হয় নাই। 

কাজেই সময়ও থাকিত। এই সময় অতিবাহনের জন্ত নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ চলিত। 

ঘোঁড়দৌড়, পণ্যুদ্, দূযুতক্রীড়া, মগ্তপান, গোষ্ঠ-বিহারাদির কথা উল্লেখ করিয়াছি । নট, নর্তক, 
গান, বাগ্জীবন (ভ'ড়), গল্পকারী প্রভৃতির কথ বলিয়াছি। সমাজে বিলাসিতা প্রবল থাকায় 

এই সকল শ্রেণীর লোকের স্থান ছিল। উৎসাদনের জন্য সংবাঁহক (গ! টিপিবার লোক ), 

শ্নাপক (যাহারা নে সাহাধ্য করে, রামায়ণে উষ্জোদকের উল্লেখ আছে), মাল্যকার, 

আন্তরক প্রভৃতির উল্লেখ দেখ! যায়। বৈদিক যুগ হইতেই ইহাদের কথা দেখিতে 
প।ওয়! যায়। অভাবে উহার! ক্রমেই কমিয়! আসিতেছে। 

লোক ও বিশ্বাস 
তখনকার লোকে আজকালকার মত নান! প্রকার কুদংস্কারাদিতে আস্থা স্থাপন করিত। 

জ্যোতিষগণনা, ভবিষাগণনা, শাস্তি স্বস্তায়ন, মারণাঁদি কার্য, অভিচার-ক্কিয়। প্রভৃতিতে 

তখনকার লোকের বিশেষ আস্থা! ছিল। লোকে ভূত, প্রেত, ষক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি যোনিতে বিশ্বাস 

করিত। নাগাদির পুজা করিত। নানা প্রকার দেব দেবীর সন্তোষার্থ পুজ। উপহারাদি 
দান করিত। | 

. জারার বিপদাদদির সমক্ধ লোঁকে মিলিয়া নান! প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিত। শ্মশানে 

কবন্ধ-নাহন, শানে গো,দোহন, পঞ্চযাজি, দেবরাত্রি প্রসৃতির কথ! পুর্বেই বলিয়াছি। 
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অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সাধু ফকিরাদিতে আঁ! তখন লোকে 

স্বাগন করিত। নানাবিধ কুসংস্কারও ছিল, লোকে শুভাণুভক্ষণ, গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাঁদি সমস্তই 
মানিত। দেবপুজা করিত। প্রতিমা গড়িত। সিদ্ধ তাপসাদি দ্বার! শাস্তি স্বস্তায়ন করাইত। 
এ সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না; প্রায় একরূপই বলিতে 

হইবে। তবে অনেক বিষজ্ে প্রভেদ ছিল। খাদ্যাথাদ্য বিচারও করিত ; তবে উহ! এখনকার 

মত কঠোর ছিল না। 

ভক্ষ্যাভক্ষ্য, জলাচরণীয়ত্ব 

ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও সামাজিক সন্বন্ধাদি লইয়াও তখন অনেক মতামত ব1 ভেদাভেদ ছিল। তবে 

এখনকার মত উহ? এত কঠোর ছিল না । উহার কারণ ও উৎপত্তি প্রসঙ্গক্রমে সঙ্থন্ধে কয়েকটি 

কথা বলিব। 

আহার সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয্নাছি। সে যুগে মৎসা মাংসাহার বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। 

জাতকে বরাহমাংস, কুক্কুটমাংস, এমন কি, স্থানবিশেষে বা জাতিবিশেষে, গোমাংসাহারের উল্লেখ 

পাওয়! যায়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে ধর্শসত্রগুলিতে অনেক কথা পাওয়! যায়। প্রথমতঃ আমড়া 

দেখিতে পাই যে,- 

(ক) কতকগুলি পণ্ডর মাংস ও কতকগুলি মূল কন্দ অতক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত | 

অভক্ষ্য পণ্ডর মধ্যে মাংসাশী জন্ত মাত্রই অভঙক্ষ্য ছিল। নখরবিশিষ্ট জলচর, একক্ষুর- 

বিশিষ্ট জস্তরাও অভক্ষা পরিগণিত হইত । সাধারণতঃ মেষ ও ছাগ, বন্য বরাহ, শিকারলব মৃগাদি, 

শশক, শল্লকী, গোধা ও কতকগুলি জন্তর মাংস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত । গ্রাম্য কুকুট- 

মাংস ধর্মহৃত্রে অথাদ্য বলিয়।, গণ্য হইত। এরূপ রম্থুন কবকাদি কতিপয় মূলও অভক্ষ্য 

বিবেচিত হইত। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ কয়েক শ্রেণীর লোকের অল্প ( উহাদের অর্থে প্রস্তত ) অথাদ্য বলিয়! গাণত 

হইত। ধর্শসুত্রগুলিতে ও মনু গ্রভৃতি সংহিতাঁকারের মধ্যে ইহার অনেক উদাহরণ অ|ছে। 

কয়েকটি উল্লেখযোগায ; যথা,---গণান্ন, গণিকার, বার্ধুযিকার, শুন্য, চিকিৎসাকাম ইত্যাদি। 

ধররূপ ব্যাধ, পতিত, রজক, তক্ষক, শৌগ্ডিক, পিশুন, ভার্ধ্যাট প্রভৃতি ব্যক্তির অর পরিত্যাজ্য 

(গৌতম, ১৪ অধ্যায় )। 

(গ) অতঃপর কয়েকটি জাতির স্পৃষ্ট অন্ন জলাদি অভক্ষ্য ও জাতিভ্রশকর বলিয়া 
পরিগণিত হইত । ইহাঁদিগকে অন্তযজ জাতি বলিয়৷ উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(ঘ) এরূপ কেশ-কীটাদিংযুক্ত, ধূলি-ভম্মাদিপুর্ণ অন্ন পরিত্যাজ্য । 'ব্রাহ্মপাদির পক্ষে 
গুরু ভিন্ন অন্তের উচ্ছিও পরিত্যাজ্য। 

উপরিষ্ক্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়! দেখিলে বোধ হয় যে, কালক্রমে সমাজের মধ্যে এই 

নিষ্মগুলি আপিয়াছিল। কতকগুলি স্থলে দেখা যায় যে, সামাজিক অপকার ভয়ে বা স্বাস্থাহানির 
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ভয়ে এই নিষেধ বিধিবদ্ধ ছইয়াছিল। যেমন গোমাঁংস ও বরাহমাংস। কতিপয় স্থলে স্বাস্থা- 

ছানির ভয়ে এরূপ বিধির উৎপত্তি হইয়াঁছিল। যেমন চর্ঘকার(দি নীচকার্ধ্যরত বাক্কির অন্ন। 
উচ্ছিষ্ট ভোজনও বোধ হয় রোগাশঙ্কায় নিষিদ্ধ হইগ়নাছিল। আবার অনেক স্থলে জাতিগত 

ব! সম্প্রদ্বায়গত বিদ্বেষের ফলে বা অন্ত কোন কারপবশতঃ এইরূপ নিষেধের উৎপত্তি। 

যেমন গণিকান্ন, চিকিৎসক ও সোমবিক্রপীর অন্ন, বার্ধ,ষিকের অন্ন। এই স্থলে সমাজ গণিকাদিকে 

ত্বণার চক্ষে দেখিয়া উহাদের অন্নও হুষ্ট বলিয়া! গণ্য করিতেন। চিকিৎসক বার্ঘ)ষিকাদি 
ব্রাঙ্মণ হইলেও তাহাদের অন্ন অভতক্ষ্য হইত। নীচজাতীয় অস্ত্যজদিগকে আধ্যপসমাজ তখন 

সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। জাঁতকে চগ্ডাল, পুরুশ, নিষাদাদি জাতির 

অন্পাঁনাদি গ্রহণ জাতিভ্রংশকর বলিয়। গণিত হইত। ইহার! গ্রাম নগরের মধ্যে স্থানই 

পাইত ন1; গ্রামের বাহিরে বাস করিত। ঘাতক, পাংগুল, ধাবকাদির কার্য করিয়! জীবন 

যাপন করিত । সমাজ ইহাদ্দিগকে বিধন্মী আরধ্যসমাজবহিষ্কত বলিয়া পরিগণিত করিত। 

এইরূপ যেমন দেখিতে পাঁওয়া যায়, তদ্রপ আবার আরও কয়েকটি কথা বলিবাঁর আছে। 

প্রথমতঃ শীল-সদাচারযুক্ত শূদ্রদি রন্ধনকার্ধ্যে নিযুক্ত হইত। গৌতমধর্মন্ত্রে ইহার বিশেষ 
উল্লেখ আছে। আপন্তত্বের মতে শুদ্র ( ২-৩-৯) পাচক অশ্লাদি প্রস্তুত করিতে পারে। 

গৌতমের মতে (১৭ অধ্যায়) অভাবে পড়িলে শূদ্রের প্রদত্ত থাদ্ভসামগ্রী গ্রহণ করিতে 

পারা যার । আর গোপালক, নাপিত, ক্কষিকার্ষ্যে নিযুক্ত শুর্ঁ, পরিচারকাদিরও অন্ন 

গৃহীত হইতে পারে (এই মতটি বোধ হয় রঘুনন্দন কর্তৃকও উদাহধত হইয়াছে )। পুনশ্চ 

্রাঙ্গণ পাককার্ধ্যে নিযুক্ত হইলে উহার পাতিত্য জন্মে, ইহ! স্মার্ভদিগের মত। এই অবস্থায় 

মনে হয় যে, এই যুগের মাহানসিক সুপকার, ওঁদনিক, পাকমাংসিকাদি শুদ্রজাতীয় ছিল। 
পরবর্তী যুগেই বোধ হয়, স্পর্শ-দোষাদি লইম্মা কঠোর বিধিসম্হ রচিত হয়। বৌদ্ধ যুগের 

সামাজিক উচ্ছ.ঙ্খলতাঁই বোধ হয়, এই সকল প্রতিক্রিয়ার মূলীভূত কারণ । বৌদ্ধ শিক্ষার 
ও আচারের ফলে সামাজিক শাসন শিথিল হইলে উহ! আবার কঠোর ভাবে বিধিবদ্ধ হয়। 

স্পর্শদোষে পাতকাদির কথাও এই সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। আচারমাহাত্ম/মূণক পরবর্তী 
যুগের যে সকল স্থৃতিগ্রস্থের অংশবিশেষ আমাদের হন্তে আসিয়াছে, সেইগালতে উহা! বিশদভারে 

পরিস্ক্ট আছে। নানা কারণেই এইগুলি ঘটিয়াছে। উহার প্রথম কারণ, ধর্ম ও 

সমাজ-বিপ্লবের ভয়। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। 

এই সকল কারণেই ত্রাঙ্গণাদি নিজের শ্বাতন্ত্য রক্ষার নিমিত্ত এই সকল বিধি কঠোর 

করিয়া ফেলিয়াছেন। এইব্প বিধি অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। স্বাতন্ত্ রক্ষণার্থ 
ভেদজ্ঞান পরিস্কট করণের কল্পেই এইগুলির উত্তব হর়। জলাচরনীয়ত্বের মুলেও এ 
সকল কারণ নিহিত রাহয়াছে। 

অর্থশান্ত্রে এইরূপ কয়েকটি আইন দেখা যায়। এক স্থলে আমর! দেখিতে পাই যে, 
নীচ শুদ্রাদি, ব্রাক্মণকে বলপুর্বক অভক্ষ্য ভোঙন করাইলে তাহার বিশেষ দণ্ের ব্যবস্থা আছে। 
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অর্থশান্স্রের যুগেই সামশ্প্রপাধিক বিদ্বেষের পরিচয় বিশেষই পাওয়! যাঁয়। তবে উহাঁরও 
আবার বিশেষত্ব ছিল। ইউরোপের মত নির্যাতন অত্যাচার বড় বিশেষ হইত ন।। ধন্মে 

রাজার হস্তক্ষেপের অধিকার ন! থাকায় এ বিষয়ে বড় বাঁড়াবাড়ি হইত না। 

তবে পাষণ্ড চগ্ডালাদির স্থনি সমাজের বাহিরে ছিল। কোৌটিল্যের মতে তাহাদিগকে 

নগরমধো বাস করিতে দেওয়া অন্্চিত। আর গ্রামে উহাদের সঙ্ঘ স্থাপন করিতে 

দেওয়া! হইত ন! ( ৪৮ পৃষ্ঠা__বানগ্রস্থাদন্তঃ সঙ্ঘঃ সময়ীন্থুবন্ধে বা নাস্ত জনপদমুপনিবিশেত )? 

উত্তর কালে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে । বৌদ্ধেরা বিষম হিন্দুদ্বেবী হন। 

এমন কি, ভারতের প্রথম মুসলমান আক্রমণের সময় বৌদ্ধের। বিদেশী শত্রর দহিত যোগদান 

করেন। এই বিদ্বেষের ফলেই এই সকল বিধি দিন দিন বাড়িতে থাকে । 

কোৌটিল্যের সামাজিক আদর্শ 

অর্থশান্ত্রের সামাজিক চিজ্র সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও যতসামান্ত পধাযালোচনায় বাহ 

বুঝিয়াছি, তাহা লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছি। এখন কৌটিল্যের সামাজিক আদশ সম্বন্ধে 
কিছু বলিব ও প্রসঙ্গক্রমে সে কাল ও এ কালের পার্থঝা ও তাহার মুলীভূত কারণ লইমা কিছু 

মন্তব্য গ্রকাঁশ করিয়া উপসংহার করিব । 

অর্থশান্ত্র হইতে যাহ! বুঝ! যাঁয়, তাঁহাতে মনে হয় যে, কৌটিল্র সামাজিক আদশ অনেক 

উচ্চই ছিল। উচ্চ বলিলে যে উহা! এখনকার হিসাবে উচ্চ, তাহা নহে। এখন লোঁক- 

তন্্রবাদের দ্রিন (19612901207) | সর্ব লোকের সামান্ত (০8116) ও মনুষ্য নাত্রেরই 

সমান অধিকার (০188] 16105) এই যুগের নীতির ভিত্তি। যদি বর্তমান জগতের আদশ 

লইয়া আমাদিগকে কৌটিল্যের স্থান নিরূপণ করিতে হয়, তাঁহা হইলে তাহাকে উচ্চ স্থান 

দেওয়া অসম্ভব। এক হিসাবে তিনি প্রাচীন ব্রদ্ষণ্য আদর্শের পথানুসারী ছিলেন। চাতুর্বরণা, 

ব্রাঙ্গণপ্রাধান্ত ও বেদপ্রাম!ণ্য তাহার আস্থাই ছিপ। তিনি ভূয়োভুয়ঃই বলিয়াছেন যে,__ 

চতুর্ববর্ণাশ্রমে! লোকে ক তবর্ণাশ্রমস্থিতি১। 

এষ হি রক্ষিতে। লোকে প্রসীদতি ন সীদতি ॥ 

এই সকল বিষয়েই তিনি প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন; প্রাচীন আদর্শ বিলোপ করিতে 

চাহেন নাই; সমাজ ভাঙ্গিতে চাঁহেন নাই। নুতন কিছু গড়িয়। প্রাচীন সমাজের বিলোপ 
করিতে চাছেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,_- 

তম্মাৎ ন্বধর্মং ভূতানাং রাঁজা ন বাতিচারয়েৎ। 

স্বধন্্ং সন্দধানে। ছি প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥ 

শ্রুতিকে তিনি বিগ্তাসমূহের মধ্যে প্রধানতম স্থানই দিয়াছেন ( যথা-_ত্রয়ী বার্ত। দণ্ডনীতি- 
রা্বীক্ষকীতি বিগ্যাঃ)। তীহার শাসনবিধিতে ব্রাঙ্গণ পরিহারের স্থান আছে, ব্রাঙ্গণের 

অনেক বিশেষ অধিকার আছে। এ্ররূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্তাদিরও বিশেষ বিশেষ অধিকার 

দেখিতে পাওয়া যায়। 
০৪ 
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সাঁম্যবাঁদে অবিশ্বীসী বলিয়াই কিস্তু স্তাহীকে আমর! নির্মম, নির্দয় দণ্ডনীতির পরিপোঁধক 
রাজনৈতিক বলিতে পারি না। সামাবাদ ভারতবর্ষে কখনই প্রবল হয় নাই-_-আল্লিও 
প্রবল হইতেছে না। অনেকে উহা আমাদের জাতিগত অবনতি বা কুসংস্কারজনিত বলিয়া 
মনে করেন । উহা কি পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত প্রকাশ করিতে 

চাঁহি না। তবে আরও একটি কারণ নিের্শ দ্বার উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

ইউরোগে সাম্যবাদ প্রচারের অনেকগুলি কারণই ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান (কোন 
ইউরোপীয় গ্রন্থকারের মতে প্রধানতম ) কারণ এই বে, উহ্না রাজনৈতিক হিসাবে, সামাজিক 

হিসাবে ও আধাত্মিক ভাবে মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের প্রসারের একমাত্র উপায়ই হইয়াছিল । 

এক কথায় বলিতে গেলে ইউরোগীর দার্শনিক মাত্রেই জীবনের ভোগস্থখ লইয়াই 

জীবনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ণর করিপ়াছেন। আমাদের দেশের কর্মবাদ ও কর্মাজনিত 

স্থথ ও ছুঃখের উৎপত্তি ও অবসান ইউরোপে কখনই প্রবল হয় নাই। ইউরোপীয় দার্শনিক 

পুনর্জন্মে এত আস্থা কোন কালেই স্থাপন করেন নাই। ইহার ফলে উহার বৈষম্য দেঁখিলেই 

উহার মূলোচ্ছেদ করিবাঁর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপে এই সংগ্রাম আজিও 
বিলুপ্ত হয় নাই। 

আমাদের দেশে কর্মবাদের প্রভাবে এই টৈষমা লইয়! লোকে এত বাস্ত হয় নাই। 
এ দেশের মনীষিবৃন্দ একরূপ নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন যে, মানুষ হাজার চেষ্টা করিলেও কখনই 

প্রত্যেককে সমান সুখে সুখী করিতে পারিবে না। সুথ ও ছুঃখ লইয়! যে বৈষম্য, তাহার 

অনেকটা মানুষ মাপ্রেরই নিজ নিজ সদসৎ কর্মেরই ফল। 
দ্বিতীয়তঃ এ দেশের সামাজিক গঠনের প্রকৃতি (01111019195 ০ 1৬০1৪ 8011) বিভিন্ন । 

ইউরোপের ন্যায় ভারতীয় সমাজে জাতিগন্ত বিদ্বেষ ও বৈষম্য ইয়া এত তীষণ সমরও হয় 
নাই। এ দেশে বন্থজাতীয় লৌকেরই বাঁস ছিল বা আছে। কিন্তু ইউরোপে যেমন প্রবল 

দুর্বলের একেবারে মুলোচ্ছেদ করিয়া, নিজ শক্তি বর্ধিত করিয়া! অপরকে একেবারে বিনষ্ট 
করিরাছে, এ দেশে কখনও তাহা হয় নাই। - এক হিসাবে যেমন সামান্তমূলক জাতিগত রাস 

বাছির হইতে দেখিতে বড় সুন্দর, উহার গঠনের ইতিহাসও তদ্রুপ কদর্যয। বর্তমানের 

সীমেতীয় ও ইউরোপীয় জাতিবৃন্দ রাষ্ট্রগ্রজা। মাত্রেরই মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সমতা স্থাপন করিয়া- 

ছেন, কিন্তু বিদেশীয় জাতিমাত্রই তাহাদের চক্ষুশ্ল। আর এই সমতা স্থাপন ও নিজ 
জাতির প্রাধান্য বিস্তার করিতে গিয়। কত বিশাল জাতির অন্তিত্ব যে বিলুপ্ত হইয়াছে, 
তাহার আর ইয়ত্ব| নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ভারতীয় আর্ধ্য 
নিজের শ্বাতন্ত্রা রক্ষ1 করিয়াছে অথচ অন্ঠের অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ করে নাই। এক দেশে, 

এক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ঝ! শ্রেণীর লোক নির্ধিবাদে বাস করিয়াছে ও করিতেছে । 
ফলে আজিও সমাজের অঙ্গের মধ্য নিয়ন্তরের বছ জাতির লোক স্থান পাইয়াছে; তাহাদের 

অস্তিত্ব আছে। প্রতীচ্যে তাহা হয় নাই। বিজয়ী জাঁতিই প্রবল হইয়াছে। বিজিত একেবারে 
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সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে । এ সম্বন্ধে অধিক আর বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র দেখাইতে চাঁই যে, 
ভারতে আজিও বহু সভা, অসভা, নিয় ব| উন্নত জাতি পাশাপাশি নির্কিবাদে বাঁস করিতেছে । 

আর ইউরোপ ঝ| আমেরিকায় বিজিতের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে । নিগ্রো, রেড 

ইগ্ডিয়ান বা অন্ত যাহারা আজিও বাচিয়া আছে, তাহাদের নিত্য যন্ত্রণা! ভোগ করিতে হইতেছে। 

যে কোন কাঁরণেই হউক, কৌটিল্যে সামাবাদ নাই। তবে তাই বলিয়া কৌটিল্যের 
সামাজিক আদর্শ সন্বীর্ণ নহে। কোৌটিল্যের বহু স্কলেই জনসাধারণের প্রতি বিশেষ সহানু- 
ভূতি দেখিতে পাই। আর এভিন্ন তাঁহার আর একটি গৌরবের কথা এই যে, যে যুগে 
যবন দার্শনিক এরিষ্টটল দাসত্বের সমর্থন করিয়াছেন, সেই যুগেই কোৌটিণ্য উহার সমুল 
উচ্ছেদ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ন্ুসভ্য ইউরোপে বিগত শতাবীর মধ্যভাগে 

দাসত্ব-প্রথ| বহু চেষ্টায় বিলুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু ভারতবাসীর গৌরবের কথ! এই যে, ২২০ 
বৎসর পূর্ব্বে একজন ভারতীয় দার্শনিকই উহার উচ্ছেদকল্পে জগতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় লইপ্লাই কৌটিলোর সমাজ গঠিত হয় নাই। নিয় জাতির লোক 
মাত্রেরই উহাতে বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রাচীন ভারতীন় দার্শনিক মাত্রেরই মত তিনি 

সমাঞ্জকে একটি জীবদেহ মনে করিয়৷ সকলকেই বিশিষ্ট স্থান দির। গিয়াছেন। 

গ্রজাসাধাঁরণের সহিত রাষ্ত্রশক্তির বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। রাজশক্তি কেবল হষ্টের দমন 

করিয়াই পর্যবসিত হইত না; প্রজাকে মক প্রকারে সাহাধা করাই ছিল রাজার ও রাজ- 

শক্তির আদর্শ। যে যেরূপ শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, রাজ রাজকোষ হইতে তাহার 

সেইরূপ সাহাযোর ব্যবস্থা করিতেন। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন রক্ষা, উতৎকর্ষের উপায় ও এঁহিক 

পারত্রিক উন্নতি, সর্ব্ববিষয়েই রাষ্ট্রশক্তির সাহাঁষ্ায ছিল। এগুপির সঙ্গে আবার ইউরোপের 

যায় ধর্মের নামে উৎপীড়ন, ও অত্যাচার মিলিত হইত ন1। রাজা কখনও প্রজার ধর্ম 

বিশ্বাসে হাত দিতেন না। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে রাজার হস্তক্ষেপের কোন উপায়ই ছিল ন|। 

প্রজার স্বায়ত্ব শাসনের বিশেষ উপায় ছিল। গ্রামে গ্রামবাঁসিগণ, নগরে নগরবাসিগণ, 

জ/তির মধ্যে মণ্ডলেরা, সজ্বের মধ্যে সঙ্ঘমুখোর! কর্তৃত্ব করিতেন। যখন বিপদ্ ই'হাদের 

ক্ষমতার অতিরিক্ত হইত, তখন রা'জ| উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজপ্রণীত বিধির ফলে 
সম্প্রদায়বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচারের উপাঁয় ছিল না। অত্যাচার হিংন! সবই 

নিবারিত হুইত। ধনবান্ কর্তৃক দরিদ্রের উৎপীড়নও নিবারিত হইত। ভ্রব্যাদির মূলা 
নির্ধারণ ও কর্মকর দাসাদির বেতন নির্ঘারণাদির কথ বলিয়াছি। এক কথায় বলিতে গেলে 

কৌঁটিল্যের আদর্শ রাষ্্ লোকহিতৈষণ! ও অর্থনৈতিক বিধির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। 

ক্রমে সেই সকল আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে । আজ ভারতবাসীর দুর্দশার, পরাকাষ্ঠা! হইয়াছে। 

রাষ্ট্শর্জি অশোকের ধর্ননীতির সঙ্গে সঙ্গেই ছূর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কোৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্রও 

সঙ্গে সঙ্গে অস্তর্িত হইয়াছিল। ভারত ক্রমে বিদেশী আক্রমণকারীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত 
হইগ়্াছিল। কিন্তু তখনও জাতীয় জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও লোকে কর্মমদীবন 
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ভুলে নাই। প্রয়োজনমত সংস্কার করিতে বা নূতন করিয়া গড়িতে পারিত। কিছু 
কাল পরেই হিন্ুশক্তি আবার উঠিয়াছিল। পু, চালুক্য, রাষ্ট্র, পাল, সেনাদি নরপতিগণ 

দেশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্ত এ পুনরভ্াদয় চিরস্থায়ী হয় নাই। ভারতীয় সমাজের জীবনীশক্জি ক্রমে হাঁস 

হইতেছিল। ভারতবাসী এক একবার মাথ তুলিলেও নানা কারণে নিজের শক্তি ব! 

তেজ অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। ইহার মুলে অনেকগুপি কারণ নিহিত আছে। 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সমালোচনা! হয় না। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যাঁয় যে, অনেক- 

গুলি কারণেই ভারতবাসী নিজ শক্তির অপচয় করিয়াছে ও করিতেছে । তন্মধ্যে প্রধান 

কয়েকটি কারণ এই, _কে) কর্মজীবনের আদর্শের বিকার, (খ) সামাঁভিক অবসাদ, (গ) স্বাধীন 

চিন্তার তিরোভাব, (ঘ) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ডে) বৌদ্ধ শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার ফল। 

এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। ইহ1 ভারতের ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই 

আঅবগত। ভারতবাসী ক্রমে নিজের শক্তি অপচয় করিয়া আসিতেছে । কর্মজীবনের আদর্শ 

একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভ্রান্ত নীতির ধশবত্তাঁ হইয়া ক্রমে স্বাধীন চিন্তা বিলু হইয়া গিয়াছে। 

জনসাধারণ প্রাচীন "আদর্শের দোহাই দিয়া একেবারে গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। 
দেশ-কাঁল-পাত্রভেদে কর্তবা বিচার করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অবদার্দের সঙ্গে অনেক 

উচ্চ আদর্শ বিলুপ্ত হইরাঁছে। র|জশক্তির বিলোপে, সমাজ-শক্তি ক্ষীণতর হইয়াছে। সর্ব 

হিসাবেই এখন দৈন্য আসিয়াছে। 
ক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে সংশয় আসিয়াছে । আবার মাথ| তুলিতে হইলে আমাদের 

শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, ছনীতির বিলোপ করিতে হইবে । এখন জগতের সর্বত্রই অভ্যুদয়ের 

যুগ। আর এখন গতানুগতিক হই বদিয়| থাকিলে চলিবে না। 

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দুসমাজ পুনরায় গঠিত করিতে 

হইবে। আর এই পুনর্গঠনে কেবল প্রতীচ্যের আদর্শের অনুকরণে চঙলিলে হইবে না 
বা আমাদের নিজস্ব যাহা আছে, তাহার স্বৃতি লইগা নাড়াচাড়। করিলে আবার শক্তি ফিরিয়া 

আসিবে না। দেশান্ুযায়ী সমাজ আবার নুতন করিয়। স্থাপন করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে 

হইৰে। 

শ্ীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যেপাধ্য।য় 
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আমাদের বঙ্গদেশে হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার অভিজ্ঞ সহদয় স্ুপগ্ডিত ব্যক্তির 

অভাব নাই, তথাপি বলিতে ছুঃখ হয়, লজ্জাও হয়, আজ পর্যন্ত হিন্দী-সাহিত্যের অধ্ধিতীয় 'ও 

অমূল্য রত্ব কবি-শ্রেষ্ঠ বিহারীলাপের পসতসঈ* অর্থাৎ “দোহা”ছনে' রচিত সপ্তশত ক্লোক- 
পূর্ণ হিন্দী কোঁষ-কাব্যখাঁনি বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে কেবল অপরিচিত রহিয়াছে তাহা 

নহে, কৰি বিহারীলাল ও তীহার কাব্যের নামও বোধ হয়, অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের 

নিকট নূতন মনে হইবে। গ্রাদেশিক তাঁষা-সাহিত্যের কোনও কেনিও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল। মাসিক-পত্রে ইতিপূর্বে কদাচিৎ অল্প-বিস্তর আলোচন। করিতে দেখা গিয়াছে; 

কিন্তু বিহারীলাঁলের এই অতুলনীয় কাব্যের, প্রাচীন ব্রজ-ভ|ষাঁর অধুনা 'অগ্রচলন হেতু দুরূহতার 
জন্তই হউক, কিংবা অন্ত যে কারণেই হউক, উহার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বাঙ্গালাঁয় কোন 

আলোচন| হইয়াছে বলিয়! জান! যায় নাই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিহারীলালের স তসঈ" 

কাব্যথাণির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন-সংখ্যক প্রতীচয পণ্ডিতের 

নিকট উহ! কিরূপ অসাধারণ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং তীহাঁর| উষ্ভাকে হিন্দীর পাঠক- 

বর্ণের নিকট স্ুপাঠ্য ও সুবোধ্য করার জন্ত কিরূপ অদ্ভূত যত্র ও চেষ্টা করিয়াছেন, সে সম্থন্ধেও 

কিঞ্চিৎ আলোঁচন৷ করিব । 

আমািগের স্বদেশের প্রায় সকল রত্বেরই প্রক্কত পরিচয় আমর! প্রথম জানিতে পাইয়াছি 
সাহেবদিগের নিকট হইতে । ,এ ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে তাহাই। অন্তের কথা বলিতে পারি 
না) নিজের কথাই বলিব। যৌবনের প্রারস্তে যখন কন্েজের ডিগ্রী লই! বাহির হইলাম, 

তখন অন্যান্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত হিন্দী-সাহিত্য বলিতে শুধু তুলসীদাসের হিন্দী রাঁমায়ণই 

বুঝিতাম; হিন্দী-সাহিত্য যে কত বিস্তৃত--উহার গ্রস্থকারের সংখ্যা যে কত অসংখ্য, তাহার 
কোনও ধারণাই তখন ছিল না। তখন হইতেই বিদ্তাপতির ও অন্তান্ত বেষ্ব-কবির 
ব্রজ-বুলি পদাবলী আমাঁদিগের অতি প্রিয় পাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন আমাদের প্রায় 

সকলেরই বিশ্বাম ছিল যে, এ ব্রজ-বুলি ব্রজ-ধামেরই ভাষা! এবং উহা! হিন্দীরই রূপাস্তর। 
তাই সেই ব্রজ-বুলি বা ব্রজ-ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাঁভের জন্ত হিন্দী কাবা-্রস্থ পাঠ করার 

একটা প্রবল অন্থ্রাগ জন্মিয়াছিল; কিন্তু তুলসীদাঁসী রামায়ণ বা হিন্দী প্রেম-সাগর পড়িয় 
আমাদিগের হিন্দী কাব্য পাঠের আকাজ্ষ। পরিতৃপ্ত হইল না; বাঙ্গাল! রামায়ণ মহাভারতের 

ঠায় উহা সর্ব সমাদৃত ও ভক্তি-কথা পূর্ণ হইলেও কালিদাসের কুমার-সম্ভব, মেঘদুত প্রত্ৃতি 
কাব্য কিংবা ৫বঞ্চব-কবিদিগের গীতি-কবিত! ধাহাদিগের তরল চিন্তকে অধিকার করিয়। 
বসিয়াছিল, তাহাদের নিকট সে শাস্ত-রস-প্রধান ধর্মগ্রন্থ ভাঁল লাগিবে কি প্রকারে? 
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তাই বিদাপতি চণীদাসের প্রেম-গীতির স্তায় না হউক, অন্ততঃ কবিকন্ধণ বা ভারতচন্তরে 

আদি-রস-পুর্ণ রস-রচনার মত কোনও হিন্দী কাব্য পড়ার জন্ত আমরা ব্যাকুল হইয়। উঠিলাম, 
আর হিন্দীতে সেরূপ কোনও কাব্য আছে কি না, অনুসন্ধ'ন করিতে আরস্ত করিলাম । ঠিক 
এমন সময়ে সাহেবদিগের ব্যাপটিষ্ট, মিশন্ প্রেস হইতে প্রকাশিত অল্প মুল্যের একথানি 

ইংরাজী পুস্তিকায় ভারতের নান! প্রদেশের অধিবাসীদিগের দেশ, জাঁতি ও ভাষা ইত্যাদির 
, সম্বন্ধে সংক্ষি অথচ বে কৌতৃহলোদ্ীপক বিবরণ পড়িতে পড়িতে হিন্দী-দহিত্যের পরিচয় 

প্রসঙ্গে ভূলসীদাসের “রামায়ণ ও বিহারীলালের 'দতসঈ' কাব্যের প্রশংস। দেখিতে পাইলাম। 
প্রায় চ্সিশ বৎসরের আগের কথা-_তাই সে পুস্তিকাখানির নাম বা উহাতে লিখিত কর্থা- 

গুলি ঠিক মনে নাই; কিন্তু ইহাবেশ মনে আছে যে, হিন্দী-সাহিত্যের জন্ত নির্দিষ্ট মাত 

একটা গ্যারার মধো হিন্দীর অন্ত কোন গ্রন্থের নামমাত্রও উল্লেখ ছিল না। লোখক বিহারী 
লালের 'সতসঙ্ঈ কাব্যের বিশেষ প্রশংসা! করিয়া, তৎসস্বন্ধে প্রচলিত এই কিংবাস্তীরও উন্লেধ 

করিগাছিলেন যে, কবি এ সাত শত দোহা রচনা করিয়া, তাহার প্রতিপালক মহারাজ 

জয়দিংহের নিকট হইতে এতোকটী দোহার পুরস্কারত্বরপ এক্টী শ্বণমিয় আশ্রফী-মুদ্ার 

হিসাবে সাত শত আশরফী পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। এই বিবরণ পাঠ করিয়া এক 
খণ্ড 'সতসঈ' কাবা সংগ্রহ করার জন্ত একাস্ত আগ্রহ হইল ; কিন্তু কোথাও মুদ্রিত 'সতসঈ, 
কাব্যের ঠিকানা পাইলাম না। এমন সময়েই এক দিন কলিকাতাঁর বটতলায় মুদ্রিত 

বৈষ্ণব গ্রস্থাবলীর খোজ করিতে যাইয়। নৃত্যলাল শীলের দ্বার! প্রকাঁশিত দেবনাগর অক্ষরে 

মুদ্রিত “বিহবারী-সতদঈ* দেখিতে পাইয়া ছই আনা মুল্যে উহার এক খণ্ড ক্রয় করিয়া ' 
আনিলাম। বটতলার মুদ্রা-ন্ত্রের নাঁহাতআ সকলেই' বেশ জানেন) সুতরাং “বিহারী-সতমঈ* 
কাবোর এই সুলভ সংস্করণটা যে কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়। না বলিলেও চলিবে। এই 

সংস্করণে কেবল দোহাগুলির নিতান্ত অশুদ্ধি-ুর্ণ মুলমাত্র দেওয়া “হইয়াছিল; টাকা-টিগ্নী 
কিছু মাত্র ছিল না; তত্তির হিন্দী গ্রন্থের সনাতন মুদ্রাঙ্কন-রীতি অনুসারে বিভিন্ন শবগুলির 
মধ্যে কোনও ফাক ন| দিয়া_'মেরী ভর-বাধা হরৌ রাধা নাগরি সোর' ইত্যাদি স্থলে 
'মেরীভববাধাহরৌরাধান।গরিসোর” ইত্যাদিবৎ মুদ্রিত করায় বে কাব্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার 
( অধুন! হ্তর ) গ্রিক্নার্সন মহোদয়_-০75 ০1 1016 17056 01010916 0015 170 20 

[100121) 1817809£5” বলিয়। নির্দেশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই, সেই কাব্যের মর্মগ্রহ 

করা যে একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল, তাহা বল! বাহুল্য । তবে তৎপুর্কে হিন্বী তুলসীদাসী 
রামায়ণ, প্রেম-সাগর, বেতাল-পচিশী প্রভৃতি পাঠ করিয়! হিন্দী ভাষায় একটু জ্ঞান জন্মিয়াছিল, 
তাই খুব সোজ। ছুই চারিটা দোহার মোটামুটি অর্থ না বুঝিতে পারিলাম, তাহ! নহে। 
ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, বিহা'রীলাল ববিত্বশক্তিতে সংস্কৃত-সাহিত্যের স্গ্রসিক্ধ কোষ 

কাব্যের রচগ্লিতা অমর কিংবা গোবর্ধনাচার্ধা হইতে কম নহেন। তাই বিহারী-সতসঈ 

কাব্যথানা ভাল করিয়া পড়ার জন্ত একান্ত আগ্রহ জন্সিল। আমরা সটীক সংস্করণ 
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বলিতে যাহা! বুঝি, “বিহারী-সতসঈ” কাব্যের সেক্পপ কোনও সংস্করণ তখন পাওয়৷ যাইত 
না, তাই লক্ষৌ সহরের প্রসিদ্ধ হিন্দী-গ্রন্থ-প্রকাঁশক মুন্দী নওলকিশোরের নিকট লিবিয়৷ 
এক টাক? মূল্যে কৃষ্ণ কবক্কিত টাকা-সম্ঘলিত “বিহারী-সতসঈ' কাব্যের যে সংস্করণটা আনাঁই- 
লাম, তাহা! পড়িয়া আরও হতাঁশ হইলাম । দেখিলাম, কৃষ্ণ কবি বিহারীলালের দোহার ছরূহ 

শবের অর্থ কিন্ব। সমগ্র বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ না লিখিয়া, কেবল এ দোহার মর্ম লইয়। সুদীর্ঘ 

“কবিত্' ও “সবৈয়া ছন্দে নিজের কবিত্ব জাহির করিয়াছেন। এধেন সংস্কৃত দর্শন-শান্ত্ের 

স্ত্রভা্য। হবল্লাক্ষর হুত্রটার শবধার্থ দ্বার! মোটামুটি যাহা বুঝ! যাঁয়, ভাষ্যের বাগাড়ম্বরে যেন 
উহ্াও গোলমাল হইয়া যায় । দর্শন-শান্ত্রের বিশেষ-জ্ঞানের জন্য ভাষ্য ও টীকার তর্ক-গহনে 
প্রবেশ না করিলেই চলে না, কিন্তু কাব্যের সম্বন্ধে সে কথা বল! যাঁয় না। ডাক্জার 

্রিয়ার্সন 'বিহারী-সতসঈ' সন্বন্ধে তাহার পাণ্ডত্যপূর্ণ বৃহৎ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,_ 
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যেখানে মুলান্যাঁয়ী অনুবাদেই এই ছূর্দশা, সেখানে বিহারীলালের দোহার অপরিবর্ত-সহ, 

সুপ্রযুক্ত কয়েকটী শবের পরিবর্তে ভাল-মন্দ অন্ততঃ চতুর্তণ কথা বলিয়া, উহার মাধুর্ধ্য 
বুঝাইতে যাওয়া! যে কিরূপ দুঃসাহসের কার্ধা, উহা বিশেষ করিয়া বল! বাছলা। তাই 

কুষ্ণ-কৰির টাক! (1) বা ,ছায়াঁকবিতা পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। অগত্যা একজন সংস্কৃত 

পুরাণপাঠক হিন্দুগ্থানী পণ্ডিত ধরিয়া, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রণামীর প্রলোভন দেখাইয়া, তাহার 
নিকট হইতে বিহারীলালের. দোহার অর্থ বুঝিয়া লওয়াঁর চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু আমাদিগের 
এই চেষ্টাও সফল হইল না। দেখিলাম, পঞ্ডিতজী নিজে দোহার অর্থ যেমনই বুঝিয়! থাকুন 

না কেন, তিনি পৃথক্ পৃথক শবের পৃথক্ পৃথক ও/তিশব দিয়! বুঝাইতে অক্ষম; তাহার 
ব্যাখ্যায় দোহার যে একটা অস্পষ্ট অর্থ পাওয়া গেল, উহার কতটুকু বিহারীলালের, আঁর 

কতটুকু সাহার নিজন্ব, তাহা বুঝা গেল ন1; স্থরতাং তাহার নিকট আমাদের পাঠ লওয়া বন্ধ 

করিতে হইল। ইহার পরে কয়েক বৎসর পর্য্স্ত আর আমাদিগের “বিছারী-সতসঈ' কাব্যের 
চর্চা করার কোনই সুযোগ ঘটে নাই। তার পরে একদিন কলেজ স্্রীটে পুরাতন পুস্তকের 

দোকানে স্থুলভ মুল্যের ভাল বই তালাস করিতে যাইয়া, বঙ্গবাসী ট্টিম-মেপিন গ্রেসে দেব- 
নাগর অক্ষরে মুকিত গ্রভূদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের টাকা-সমেত এক খণ্ড পবিহারীকী সতসঈ” 
দেখিতে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম । এক টাক] মুল্যের বইখানি চারি আনা দিয়া 

খরিদ করিয়া! আনিয়া! একরূপ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই তিহারীর কবিত্ব-রসের আস্বাদ 
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গ্রহণের জ্ট লাগিয়া পড়িলাম। এই সংস্করণটী ১৯৫১ সংবতে অর্থ।ৎ ইংরাজী ১৮৯৬ সালে 
মুদ্রিত হইয়াছিল । মুদ্রাঞ্চনের বোধ হয়, ছুই এক বৎসর পরেই উহ) আমাদিগের হাতে 

পড়িয়াছিল। প্রভুদয়ালু পাড়ে “টাইটেল-পেজ'এ 'নাথুর চতুর্বেদী' বলিয়া নিজের পরিচয় 
দিয়াছেন; এতভিন্ন তীহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। তি'ন মথুরা-বাসী 

ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রজ-ভাষাঁর উপর তাহার বেশ দখল ছিল) তাই ডাক্তার ফ্যানের 

প্রকাশিত সুবৃহৎ'৪ উৎকৃষ্ট হিন্দী অভিধানেও 'বিহারী-সতসঙঈগী' কাবোর যে সকল প্র/দেণিক 

শব্দ ও প্রচরন্রপ (1017811০) বাকোর অর্থ খু'জিয়া পাঁই নাই, পাড়েজীর টাকায় সে 
সকলের অর্থ এবং সে সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভাষা-তত্বালোচনা (1)1)1191951081 01500135101) 

দেখিতে পাইলাম। পাঁড়েজী বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালী বাখ্যা-লেখক দিগের ব্যাখা! 

পদ্ধতির সহিত অপরিচিত ছিলেন না; তাই বাঙ্গাল! ছাপাঁখানার সটীক সংস্কৃত কাব্যের 

ধরণে মুল্রে শব্বগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া ছাপাইয়, প্রথমে দোহার অন্বর, আর পরে 

সরল অর্থ এবং অবশেষে শব্দবুৎপত্তি দিয়াছেন। খিহারীলালের কাবোর প্রকৃত পরিচয় 

দিতে যাইয়া আমাদিগকে তাঁহার অনেক দোহাই সটীক উদ্ধত করিতে হইবে; স্তক্া 
পাঁড়েজীর টীকাঁর নমুনাস্ব্ূপ এখানে প্রথম মঙ্গলাচরণের দৌহাঁটা উদ্ধত করিলে উর 
প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে বলিয়া, আমর] উহ বঙ্গাক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া দিলাম। অতঃপরও 

এরূপ বঙ্গ।ক্গরই ব্যবহার করিব। 

মেরী ভব বাধা হরে! রাধ। নাগরি সোই । 
জা-তনকী ঝাঈ পরৈ শ্যাম হরিত দুতি হোই ॥ 

অন্থয়__সোই রাধা নাগরি মেরী ভরবাধ। হরো, 

জ। তনকী ঝ'।ঈ পরৈ শ্ঠাম ছুতি হরতি হোই । ' 

লরলার্থ___বহী্চ রাধা নাগরী মেরী সংসারকী যন্ত্রণীকে। হরে, জিস্কে শরীরকী ছায়া 

পড়নেসে শ্রীকষ্ণকী ছাতি হবে বর্ণকী হো৷ জাতী হৈ। মঙ্গলাচরণ হৈ। শ্রীকৃষ্ণকী নীলকম্রং 

কাস্তিমে রাধাজীকী পীতচম্পকরৎ কান্তিকী ছায়। পড়নেসে শ্রীরুঞ্চকী দেহছ্যাতি হরিদ্বর্ণকী 

হে! জাতী হৈ, যুগল-মুত্তিক। ধ্যান হৈ। নীলে গুর পীলেকে সংযোগসে হর! রঙ্গ সিদ্ধ হোতা 

হৈ। শব্দব্যুৎপত্তি) নাগরি-_নাঁগরী, নগরকী রহনেবালী, চতুর । বঝাঈ-- ঝলক, ছায়া ॥" 
পাঠক দেখিবেন, টীকাটী বেশ সরল। তবে হিন্দী-ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকের 

অন্য যেমনটি আবশ্তক-_“মেরী,, “হরো,' «সোই” “ন্; প্রত্ৃতির স্বতন্ত্র অর্থ দেওয়া হয় নাই; 

তথাপি সরলার্থের সহিত মিলাইয়া পড়িলে মোটামুটি অর্থ বুঝিতে ক্লেশ হয় না । 

এটা বোধ হয়, “বিহবারী-সতসঙঈ'এর একটি অতি প্র।ঞল দোহা, কিন্তু পাড়েজীর টীকা 
পড়িয়া দোচার প্রকৃত তাৎপর্ধয তো বুঝা গেল না। শ্তাম বণের উপর পীত বর্ণের ছটা! 

* বাঙ্গালায় অন্তস্থ 'ব'এর জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর ন! থাকায় তৎস্থলে শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর অনুকরণে 'ব 
অক্ষর (উচ্চারণ ইংরাজী “4৪ ব! 5) ব্যবহৃত হইল । উদ্ধৃত হিন্দী অংশে 'ন' এর উচ্চারণ ইংরাজী ৮ বং 
হইবে। 
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পড়িলে উভগ্ন বর্ণের মিশ্রণে যে হরিৎ অর্থাৎ সবুজ কান্তির উত্তব হয়, তাহা বোধ হয়, সকলেই 

জানেন? যুগল-মুত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই প্রসিদ্ধ অথচ নূতন স্বভাব-বর্ণন! যে, কবির অসা- 

ধারণ মৌলিক তার পরিচায়ক, তাহা! বেশ বুঝ! গেল; কিন্তু ইহা দ্বার! ভব-পাঁড়া হরণ সম্বন্ধে 

প্রীরাধার বিশেষ শক্তিমত্তা যে কোথায়, তাহ। প্রকাঁশ পাইল ন|,_-একুষ্ণকে ছাড়িয়া রাধার 

নিকটে সেরূপ প্রার্থনারও কোন সার্থকতা বুঝা গেল না; সুতরাং মঙ্গলাচঃণের প্রধান ' 

উদ্দেগ্তই বার্থ হইয়! পড়িল।* এবহারীসওসঈএর প্রাচীন ও নবীন নানা টীক। পড়ি . 

এখন এ কথা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তখন পাঁড়েজীর টাকার বেশী আরযে কিছু অর্থ 

থাকিতে পারে, এক্ধপ মনেই হয় নাই। তবে কতকগুলি দোহায় পাঠ-ব্ভ্রাটের জন্তই 

হউক কিংবা অন্ত যে কারণেই হউক, পাঁড়েগার ব্যাখ্যাও ভাল লাগিল না। মনে হইগ, 

যেন শুধু দায়ে পড়িয়াই তিনি গৌজ।-মিল্ দিয়! গিরাছেন, প্ররুত পক্ষে সে ব্যাখা বুঝি 

তাহার নিজেরও মনঃপুত হয় নাই। তার পরে পাড়েছীর সংস্করণে প্রেসের অথবা ধপ্তরীর 
গোলযোগে ২২৫ হইতে ২৫৬ পর্বস্ত পাতাগুলি না থাকায় ৫৯৭ হইতে ৬৮২ সংখ্যক 

দোহার টাক পাওয়। যায় নাই। স্থতরাং পাড়েজীর প্রতি আমার্দিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা 

সত্বেও ইহা! না বলিয়া পারিতেছি না যে, তাহার এই টীক। পড়িয়াও আমর! তেমন তৃপ্তি 

পাভ করিতে পারিলাম না। তাহার টাকার সাহায্যে বিহারালাণের কাবোর রপাস্বাদন 

অনেকট| নুপাধ্য হওয়ায় উহা! পুর্ণ-মাত্রায় উপভোগ করার জন্য বরং পুর্ববাপেক্ষা আরও 

উৎস্থৃক হইয়া উঠিলাঁম । কিন্তু “বিহারী-সতপঈ'এর প্রাচীন কিন্ব/। নখীন অন্ত কোন 
টাকাই তথন সংগ্রহ করিতে পাঁরিলাম না। পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই খুঁজতে যাইয়া 

সময়ে সময়ে অচিগ্তিত-ভাবে কিরূপ অমূল্য ও অগপ্রাপা গ্রন্থ-রত্ব হস্তগত হয়, তাহা বোধ হয়, 

অনেক পাঠকেরই অজ্ঞাত নহে; একবার এ অভ্যাস জন্মিলে তাহা কথনও ছাড়ান থায় 

না; আমাদিগেরও এই বই খোজার বাঁতিক পুরা মাত্রায়ই জন্মিয়াছিল» তাই স্ুষেগ 

পাইলেই কলেজ স্ট্রীটের পুরাতন-পুম্তকালয়ে গুপ্ত রত্বোদ্ধারের ডন্য অভিযান করিতে পশ্চ।ৎ- 

পদ হইতাম না। এইরূপ' একটা অভিযানে যাইয়া মিষ্টার ( তখন ডাক্তার বা স্তর নহে) 

গ্রিয়াসনের প্রণীত ”[1)5 11019177 91072090181 1,165791015 01171100561) নামক 

হশ্াপ্য ও অমূল্য গ্রস্থথানি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। এই বহ্খানির 'টাইছটল পেজ'এ 

লেখা আছে,--[3111)650 25 %:5106019] ব0010196 0£ 11)০ 70017109101 075 4১3180০ 

5০9০150 ০ 7360291, 81610011888. এসিয়াটিক সোপাইটির প্রকাশিত কোনও 

গ্রস্থই এক বার ফুরাইলে আর পুনরায় মুদ্রিত হয় নাঃ স্ৃতগাং এই খ্রস্থখানাও এখন 

অপ্রাপ্য হইয়াছে । এই গ্রন্থে গ্রিয়া্ন মহোদয় 08101 2 2559 প্রণীত “715607 

% “মেরী ভব বাঁধা ইত্যাদি দঙ্গলাচরণের দোহার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য পরে ষথাস্থলে ব্যাধ্যাত হইবে। 

+ প্রথমে মনে হইয়াছিল, আমাদের বইখানিই বুঝি শুধু খণ্ডিত; পরে কলিকাতায় ও কাশীতে এই 

সংগ্গরণের আরও কয়েকখাল। বই দেখিকাছি। সকলগুলির একই অবস্থ! ৷ 
১১ 



৮৪: ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ত্র সংখা 

০ [11700 800 [11005508107 1105080015”) মুন্সী নওলকিশোরের লক্ষৌ প্রেস 

হইতে প্রকাশিত “শিব সিং সরোজ' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ অবলম্বনে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের 
প্রারস্ত হইতে খুষ্টীর় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নয় শত বায়ান্ন জন হিন্দী কৰি ও 
তাহাদের রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। এই বন্ধু জ্ঞাতব্য-পূর্ণ বহিখানিতে 

আমাদিগের প্রিয় কবি বিহারীলালের সম্বন্ধে কি মন্তব্য লিখা আছে, সাগ্রহে বাহির করিয়া 
পড়িলাম ; গ্রিয়াস্ন লিখিয়াছেন,--“1311)217 161 0780৫ ০6132). 17650 এ. 1), 

১৪৮.) টি?) 1২55, 016 01 012 170১6 ০2181)12620. 80617015901 11118) 171১ 

[9000 16511115017 1015 974 ১৪ (1২85), 01 ০0911206191] ০01 56৮01) 1)011)0150 

00185, 101 27.019 11112 01 1)101) 116 1000100 2 1:69/214 01 9. 2910 45/৮7% 11912) 

10105 /22 ১17%2%, 10076 ৩15251700, [১০০6০ 19৬09001) 2170 11066100016 01 301)1255- 

1011 11) 0015 01060] ০011 810 09105196160 09 198৮6 0501] 01)81)1)9801760 1১ 

219 0017011১০9০ + ্ টা ট 

1311)8175 009000 1085 19661) 06816 ৮/10) 0 1101)0170018016 0017)177010656018, 

115 016700165 4110. 11005610105 216 5০0 01950 0080 10 75021159 ৭ ৮911051)19 

41/872-1577/42//47%, 10105 19550 50101770170215 15 01086 10708%7222 47757% 

( ০. 326 ) 4291৮215- 

৬ চু রঃ + 

/10010056 0)956 179 10955. ০01010611650 01 005 ১৭৮ ৯৪ 108) 10০ 

1)0101101760 (0/2%2% (০. 213 )১ ০924 5272% (০,215), ১%7242 22227 

(০. 326), £,25%% (০, 3297), £272% (০,346), 42027 £4/2% (০০ 397), 

4272৮ (০. 409), 1£5%7 £%2% (০. 427), 792%% 1722% (০. 559), 

1৫4 (০. 561), 5৫724/ (০, 571), 72%/5,/2 7:84 (০, 0929), (০7124 49%2% 

(০. 817), 25271 52%/5/ (০, 9০9 ), 

কৃষ্ণ কবির অদ্ভুত টীকার কথ পূর্বেই বলিয়াছি; উহা ছাড়া গ্রিম্নার্সনের উল্লিখিত আর 
কোনও টাকাই সংগ্রহ করিতে পারিলাম নাঁ। হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগেরও 
যে শোঁচনীয় অজ্ঞতা আছে, তাহা! অনেকট1 দূর হওয়ায়, হিন্দী-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট 

্স্থের খোজ পাইয়া, মুন্সী নওলকিশোরের প্রেস হইতে প্রকাশিত মালিক মহম্মদ জায়সীর 
ন্প্রসি্ধ 'পদ্মাবৎ,। কেশবদাসের “কবি-প্রিয়।/ উদয়নাথের ( কবীন্তর ) “রস-চন্দ্রোদয়” প্রভৃতি 
কাব্যগুলি আনাইয়া পাঠ করিলাম, কিন্তু উৎকৃষ্ট সটাক সংস্করণের অভাবে ভাল করিয়া 
বুঝিতে পাক্জিলাম না) তথাপি গ্রস্ত গ্রস্থাস্তরং টাকা--এই প্রাচীন হুক্তিটার উপর যথেষ্ট 
বিশ্বাস থাকায়, এই সকল গ্রন্থ নাড়া-চাড়! করিয়াই একটার দ্বার! অন্তটার টাকার কার্ধ্য 
সম্পন্ন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ ভাবে হিন্সীর কাব্য চচ্চা খুব 



মন ১৩৩২ ] হিন্দী-সাহিতোো বিহারীলালের “সতসঈ” * ৮৫ 

বেশী দিন চলিল না। গত দশ বার বদর কাঁন ঘাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ব-ক বিদিগের পদাবলীর 

সংগ্রহ, সম্পাদন 'ও আলোচনায় বিশেষ ভাবে লিপ্ত হইয়া! হিন্দী-সাহিত্যের বড় একট] খোঁজ- 

খবর লইতে পাবি নাই; এই অল্প সময়ের মধ্যেই যে হিন্দী-সাহিত্যের গ্রন্থ-ভাগ্ার কিরূপ 

সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়'ছে, তাঁহাও বুঝিতে পারি নাই। 
কয়েক মাস পূর্বে “প্রবাসী” পত্রিকায় দেখিতে পাই, সংযুক্ত প্রদেশের (01005 

[১:0510০65) বিজনৌর জেলার অন্তর্গত নায়কনগল| ( পোঃ চান্দপুর) নিঝাসী পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত পন্মপিংহ শর্মা! মহাশয় “বিহারী-দতসঈ* কাব্যের সম।লোচন।আ্মক একখান। হিন্দী 

গ্রন্থ লিখিরা “শ্রীমঙ্গল প্রসাদ-পারিতোধিক-সমিতি* হইতে নগদ ১২০০ টাকা পুরস্কার 

পাইয়াছেন। এই সংবাদটী পড়! মাত্রই এ সমালোচনা পড়িবার ইচ্ছা প্রবল লইল। হিন্দী 

ভাষায় 'দেব-নাগর অক্ষরে পত্রা্দি লিখার তেমন অভ্যাস নাই ; পণ্ডিতজী ইংরেজী জানেন 

কি ন1, তাহাঁও জানি না ; তাই, অগত্যা কোনও প্রকারে তাহার নিকট হিন্দীতে একখ|ন! 

পোষ্ট-কার্ড লিখিয়৷ এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগের ঠিকানায় ভি-পি ডাকে প্রেরণ করিতে 
অনুরোধ জানাইলাম এবং সাগ্রহে এ পুস্তকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 

য্থাঁসময়ে ভি-পি পার্খেলের পরিবর্তে রেজেষ্টরী বুক-পোষ্টে এ পুস্তক ও প্রত্যুত্তরে একখানা 
পোষ্টিকার্ড আগত হইল। পগ্ডিতজী নায়কনগল! হইতে ৬_-৫--২৩ তাঁরিখে লিখিলেন,__ 

“আপক। হিন্দী মে' লিখ! কৃপা-পত্র পাঁকর পরম প্রসন্নতা হুঈ, বঙ্গভাষা-ভাযী গুর্ অংগ্রে- 
জীকে বিদ্বান হো৷ কর ভী আপ, হিন্দীপ্রেমী হৈ, যহ জান্কর্ “আশ্চর্য্য হুআ, অস্ত, *বিহারীকী 

সতসঙঈ” (ভূমিকাভাগ ) আপকে হিন্দী-প্রেমকে পুরস্কারে আঁপকো ভেজ, রহা হঁ, 

স্বীকার কাজিয়ে, ইস্কা দুস্রা ভাগভী কুছ, দিনে! পীছে ভেজুংগা, যা উসকী কোঈ 

কাপী নহী' হৈ যথাসময় যাদ্ দিলাইএ।” পণ্ডিতজীর এই উদারহার যেরূপ বিশ্মিত ৪ 
আপঠায়িত হইল[ম, তেমনি বঙ্গভাষা-ভাষী ইংরেজীনবিশ যে হিন্দীর প্রেমিক ও 'বিহারী- 
সতসঈ'এর গ্রাহক হইতে পারেন, ইহাতে পণ্ডিজীকে 'আশ্র্য্য” হইতে দেখিয়। 

আমদিগের দশ/র কথা ভাবিয়া যথেষ্ট লঙ্জিত ও ছুঃখিত না হইয়৷ পারিলাম না। পঞ্ডিতজী 

“বিহারী-সতসঈ” কাব্যের বিশেষজ্ঞ, স্থৃতরাং তাহার নিকট জিজ্ঞ/স! করিলে তিনি পূর্বোক্ত 
প্রভুদয়ালু পাঁড়ে মহাশয়ের খণ্ডিত সংস্করণের অপ্রাপ্য অংশের কোনও “পন্ত।” দিলেও 

দিতে পারেন, তপ্চিন্ন আরও ভাল কোন সংস্করণের খোঁজ তাহার নিকট পাওয়! যাইতে 

পারে বিবেচনায় সে সম্বন্ধেও তাহার উপদেশ চাহিয়াছিলাম; তিনি প্রত্যুন্তরে লিখিলেন,- 
*প্রভুদয়ালু পাঁড়েকী টীকা বাসী প্রেস কল্কতাসে প্রকাশিত হুঈ হে, বহী' সে 
মিলেগী। ডাক্টর গ্রিয়্গন্ দার! সম্পাঁদিত হোক্র (ইংলিশ ভূমিকা সহিত) গব্ণমেন্ট 
প্রেস কল্কত্তাসে সতদঈকী “লালচন্দ্রিকা” টাকা প্রকাশিত ছঈ থী অব অপ্রাপ্য &৪, 
কহী'সে প্রাপ্ত হো সকে তে! লেকর পট়িএ। প্রভুদয়ালুকী টীকা অশুদ্ধ হৈ, ভষ্ট হৈ, 
উস্ পর আস্থা ন কীজিএ।” ইহাঁরই ছুই চারি দিন পরে পুনরায় লিখিলেন,__“আপ 



৮৬' সাহিত্য-পরির়ৎ-পত্রিকা [ খর সংখ্যা 

ডাক্টর্ গ্রিরসপ্র।লা সংস্করণ কহীসে প্রাপ্ত কর্কে অবশ্ত দেখিয়ে, উস্কী অংগ্রেজী 
ভূমিকা সে সতসঈকে সন্বন্ধর্মে আপংকে। অনেক্ জ্ঞাতব্য বারে বিদ্দিত হৌোঁশী। উত্ত 

সংস্করণ বহুত দিন হুএ গবর্ণমে্ট, কল্কত্তে মে ছপ। থা, অবঅপ্র/প্য হৈ, পর আপ চাহেঙ্গ 

তো কিপী প্রতিষ্টিত পুস্তকালয় যথ| ইম্পিরীয়ল ল|ইব্রেরী কল্কতা আদিমে" আপ্ উসে পা 

সকেঙ্গে। উহ আপকে লিয়ে অবন্ত দষ্টব্য হৈ। প্রতুদয়ালু পড়েকী টাকা অচ্ছী নহী" 
হৈ, বহুত অশুদ্ধ হৈ। & * * এক্ দুদ্র। টাকাভী বিগ্ভাধিয়োকে লিয়ে অচ্ছী নিকলী হৈ- 
উস্কা নাঁম “বিভারীবোধনী” লালা ভগবান দীনকৃত হৈ । রহ আপকো হহিন্দী পুস্তক 

এজেন্সী” ১২৬ হ্রীপন্্ রোড কল্কত্ত। সে ২২ র্ূৎ কো মিলেগী, উসে ভী মঙ্গা লী-জিএ।” 
কলিকাতার ইম্পিরির়েল লাইব্রেরী হইতে ডাক্তার (অধুনা স্যর) গ্রিয়া্সস মহোদয়ের 
সম্পাদিত 'লাল-চক্সিকা" সংগ্রহ করা৷ আমাদিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে, তাই হিন্দী-পুস্তক এজেন্সী 

হইতে ২।০ টাঁক1 মুল ললি! ভগবান দীনের কৃত “বিহারীবোধনী' এক খণ্ড আনাইয়া পাঠ 

করিলাম। দেখিলাম, ইংরেজী ১৯২১ সালে কাশীর 'সাহিত্যসেবা-সদন' কর্তৃক প্রকাশিত 

রক্্-মালা” গ্রন্থাবলীর ১ম রত্রক্ধপে উহ কাশীর হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ।াপক লালাজী দ্বারা 
সম্পাদিত হইর! প্রকাশিত হইয়ছে। লালাজী বিশ্ববিগ্ঠালিয়ের খ্যাত-নাঁম! অধ্যাপক ; আতরাং 

তাঁহার টীকা শবিস্ক।থিয়োকে লিখে ভচ্ছী” হওয়ারই কথা; বস্ততঃ ল|লা-জীর এই টাকাতে নব্য 

ধরণে একটি নাতি-বিস্তৃত ভূমিকা এবং দোহাঁগুলির সংখ্যা-হ্চক অকারাদি-ক্রমে স্থচী-প্ত, গ্রস্থ- 
শেষে অতি-সংক্ষিপ্ত শব্দ-কোষ সংযোজিত হইঘাছে। “বিহারী-সতসঈ' কব্যে আধুনিক হিন্দীর 
অগ্রাচলিত প্রাচীন ব্রজ- ভাষার শব্ধ এত অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে যে, শব্ব-কোষটা ইহার 
তন্ততঃ চতুগুণ বড় হইলেও বুঝি অসঙ্গত হইত না। লালা-জী প্রত্যেক দোহার নীচে 'শব্দার্থ', 

ভিবার্থ, “বিশেষ” “অলঙ্কার, ইত্যাদি ছোট ছোট হেডিংএ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে 
গন্নিনেশিত করিয়াছেন। প্রভুদয়ালুর পূর্বো্ধুত টাকার সহিত তুলনা করার জন্ত আমরা তাহার 
প্রথম দে'হার টাকাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। 

“দো” মেরী ভরবাধ। হরো রাধা নাগরি সোয়। 

জা তন কী ঝ"ঈ পরে স্যাম হরিত ছুতি হোয় ॥ 

শব।৭--ভববাধা জন্ম মরণ কা ছুঃখ। জা! তন কী-জিসকে শরীর কি। ঝাঈ-্ছায়া। 
স্তাম-শ্রকষ্ণ। হরিতদ্বতি -আনন্দিত। 

ভাবার্থ__ৰে হী রাধা নাগরী মেরে জন্ম মরণ কে ছুখো৷ কো দূর করে', জিন্কে শরীর কী 
ছায়৷ পড়তে হী শক্ষ্ণ জীভী (জো স্বয়ং আনন্মূত্তি ইৈ) আনন্দিত হো জাতে হ। 

বিশেষ-_ইপ্ দোহে মে” কবি শ্রীরাঁধিক জাকে! কৃষ্ণ সে ভিব্ঢ কর আনন্দদায়িনী শক্তি 
মান্কর্ নিজ, ছুখ হরণ-কী প্রার্থন! কর্তা হৈ। 

অলঙ্ক(র--কাব্যলিঙগ। ( কাব্যলিঞগ জই যুক্তি সৌ অর্থ সম্্থন হোয়)। 
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(হুচনা)--হমারী সম্মতি মে “হরিতছুতি' কাঅর্থ হোন! চাঁহয়ে “হরী গঈ হৈ ছ্যতি 
জিস্কী”। ইসী অর্থসে রাধিক। জীর্মে 'ভরবাধা' হর্নে কী শক্তি ক! হোন| গ্রতিপাঁদিত 

হোকর্ “কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্ক'র সিদ্ধ হো সকৃতা হৈ। 

এই দোহাঁটা গ্রভুদয়ালু পাড়ের টাকার সহিত পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে । আমর! দেখানে 
দেখিয়াছি যে, পাঁড়েজী তাহার টীকায় শ্্রীরুষ্জকে ছাড়িয়া, শ্রীরাধার নিকট সংসার-তাপ 

হরণের প্রার্থনার কোনও তাৎপর্য পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। লাল!-জীর সুচনার 
উত্তি দ্বারা ইহার সুন্দর সমাধান করা হইয়।ছে। বস্ততঃ ধাহার মাত্র ছায়ার সাহায্যে 

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম-কান্তি অপহৃত হওয়ায় তিনি 'হরিত-ছুতি, হইয়া থাকেন, 
তাহার অলৌকিক হ্র্ণ-শক্তি এবং উহার প্রভাবে ভক্ত কবির সংসার-তাঁপ-কালিমা 

অপহৃত হইবে, ইহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কিন্তু “হরিত-ছুতি শব্দের 
শুধু এই একটী মাত্র অর্থই কি কবির অভিপ্রেত? শ্রীরাধার ( পীত-বর্ণের ) ছায়া-পাতে 

শ্রীকৃষ্ণের শামকাস্তি বিদূরিত হইলে, তৎস্থলে তাঁহার আর একটা কান্তি তো অবশ্যই 
সপ্জাত হইবে ) সেই কান্তিটী যে কি, তাহা না বলিলে এই বর্ণনা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ 
9 বোধ্য থ|কিয়া যায় । বিহারীলাল এরূপ অনতর্ক কবি ছিলেন না; তিনি 'হরিত-ছুতি' 

এই স্বিষ্ট অর্থ!ৎ বহু-অর্থযুক্ত শব্দটির প্রযোগ ছ্বারা বেশী না হউক, অন্ততঃ “অপহৃত-কাস্তি-ুক্ত' 
ও 'সবুজ-কাস্তিযুক্ত' এই ছুইটা অর্থই যে লক্ষ্য করিয়াছেন-.তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; 
কারণ, উহার কোনও একটা অর্থ স্বীকার করিয়া অন্তটী স্বীকার না করিলে অর্থের গুরুতর 

অসঙ্গতি থাকিয়া যাঁয়। কোনও কোনও টীকাঁকারের স্বীকৃত "আনন্দিত? অর্থ সত্বন্ধে কিন্ত এই 

কথা বলা যায় না। এ 'আনন্দিত' অর্থ আদৌ কবির 'অভিপ্রেত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
করার যথেষ্ট কারণ আছে। 'লালাজীরও বুঝি “মানন্দিত” অর্থ টী খুব তাল লগে নাই, তাই 

'ভ!বার্থ বলিয়। প্রাচীন মতের সেই “আনন্দিত'-অর্থের তাৎপর্য্য ব্যাখা! করিয়া. পুনরায় হচনায় 
'হম|রী সম্মতি মে” বাক্যের দ্বারা নিজের অভীষ্ট ব্যাখ্যাটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 
যাহা হউক, পাঁড়েজীর টাকায় যে দোহাগুলির অর্থ আমাদিগের মনংপৃত হয় নাই, লালা-ীর 
টাকায় সেগুলির অধিকাংশেরই বেশ সঙ্গত অর্থ জানিতে পারিয়া জ্ঞানপপিপাসা ক্রমশঃ 
বন্ধিত হওয়ায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্মা মহোদয় কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রশংদিত ডাক্তার 
্রিরার্সনের সম্পাদিত 'ললিচন্ড্রিকা” টীকা সংগ্রহ করার জন্ত উৎসুক হইলাম । পণ্ডিত- 

জীর সহিত আমাঁদিগের সেই অবধি পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল ; আমরা 'লাল-চণ্টিকা' টাকা 
গ্রহ করিতে পারি নাই জানিয়া, তিনি তাহার নিজের ব্যবহার্ধ্য ডাক্তার শ্রিয়ার্সনের 
স্বরণটী আমাদিগকে পাঠাইয়। দিলেন। তখন,পর্য্স্ত তাহার সম্পার্দিত-“দজীবন-ভাম্ক। 

দপ্তরীর বাড়ী হইতে ফিরিয়৷ আসে নাই-_-অথচ আমরা উহার জন্ত নিতাস্ত উদ্গ্রীব হইয়া 
রতিয়াছি দেখিয়া, তাহার সঞ্জীবন-ভাষ্যের ফাইলকাপিগুলিও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন। 

পণ্ডিতজীর ভাব্য সর্বাপেক্ষা পরবর্তী, সুবৃহৎ ও সর্বোত্রুষ্ট;। আমর! উহার কথ! সকলের 
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শেষে বলিব। তৎপূর্কবে 'লাল-চক্জ্রিকা" টীক| ৪ ডাক্তার গ্রিয়ার্সনের ভূমিক।র সম্বন্ধে কয়েকটা 
কথা বলা আবশ্তক | | 

লাল-ন্দত্রিকা' টাকাটা কলিকাঁতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হিন্দীর অধাপক লানুলাল 
কর্তৃক রচিত হইয়া ইংরেজী ১৮১৯ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। 'লালচন্দ্রিকা” টীকা সহ 
বিহারী-সতসঈ' হিন্দীর অনার-পরীক্ষার পাঠ্য নির্দিষ্ট ছিল। লানুলালের এই সংস্করণ 
দীর্ঘকাল যাবৎ অপ্রাপ্য হওয়ায় ডাক্তার গ্রিয়ার্সন মহোদয় ইংরেজী ১৮৯৫ সালে কলিকাতাঁর 
গবর্ণমেন্টের প্রেস হইতে উহার পুন্মুদ্াঙ্কন করেন। ইহাতে ২১ পৃষ্ঠা-ব্যাগী ইংরেজী ভূমিকা, 
হিন্দী-ভাঁষার স্ুপ্রসিন্ধ অলঙ্কারগ্রস্থ (1২1)০০11০) “ভাষা-ভূষণ' ও উহার সটাক ইংরেজী অনু 

বাদ ১১৪ পৃষ্ঠা, উজ্জ্বল লাল কালীতে মুদ্রিত মূল দোহা সহ 'লালচন্দ্রিকা' টীকা ২৯৩ পৃষ্ঠা, 
4১010160751 ০০5 নামে লাল-চন্দ্রিকার অতিরিক্ত হিন্দী-টাক ২১ পৃষ্ঠা এবং 'লাল্চক্দ্রিকা+, 

“হরিপ্রকাশ, “অনররচন্দ্রিকা, 'কৃষ্্ত্ত কবির টীকা, "শৃঙ্গার-সপ্তশতী” ও “রসকৌমুদী” টীকা 
গুলির স্বীকৃত ক্রম অনুসারে দৌহাগুলির সংখ্যা-নির্দেশাত্মক হুচীপত্র ৩৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ মোটে 
বৃহৎ আকারের ৪৮৫ পৃষ্ঠা আছে। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট । বিহারীলাল সংস্কৃতের 

কবিদিগের অনুকরণে 'সতসঈ' কাঁব্যে অলঙ্কারশান্ত্রের বণিত নানা প্রকারের বনি, ও 

অলঙ্কারের বসল প্রয়োগ করায়, অলঙ্কার-শাস্ত্রে মোটামুটি জ্ঞন না থাকিলে টাকার অথবা 
মুল দোহার ₹াঁৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পার! যাঁয় না, এ জন্যই গ্রিযার্সন যশবন্ত সিংহের 

রচিত 'ভাঁষা-ভূষণ' নামক প্রসিদ্ধ 'ও উৎকৃষ্ট নাতিবিস্তৃত হিন্দী অলঙ্কার-গ্রন্থথানির সূল ও 

সটাক ইংরেজী অনুবাদ 'লাঁলচন্দ্রিকা' টাকার সহিত সংযোজিত করিম়াছেন। এই গ্র্থ- 
সম্পাদনে ডাক্তার গ্রিয়ার্সসকে যে কিক্পপ অদ্ভুত পরিশ্রম করিতে হইয়!ছিল, তাহা 
[১:605০6এর-111)0 13152120191) 06017151900 1705 0517 179 11210 950 2170 

[77016 01391] 21511 51910 01107 ৪6-5101)৮ 1165 1001160 11 16৮ উক্তি হইতেই 

বুঝা যাইতে পারিবে। 
(বহারীর “সতসঈ' গীতি-কাব্য (17110 7০০৮৮) এবং কোষ-কাঁব্যের (79০0060 

61589) লক্গণাক্রাস্ত। ইহার বিশেষত্বের পরিচয় দিতে যাইয়। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তাহার 

পাণ্ডিত্যপৃণ ভূমিকায় সংস্কৃত গীতি-কাবোর আদর্শধরূপ খক্বেদের স্তোত্রসমূহের এবং কালিদাসের 

“মেঘদূত,' 'খতুসংহাঁর, ও চৌর-কবির বিরচিত “চৌর-পধ্াশিকা+ কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
সাধারণ গীত্তিকাব্ায হইতে ুকাষকাব্যের বিশেষত্ব দেখাইতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন,_ 
€€]1)5 19105 191901001 [10010 ৮6156 15 105 10110 0০966017 % % % শত 

110৮0117105 050901050. %5--30101)05 1] [08 056 01)6 60016551017 

0780 076 56:1015 0 11)0191) 17110 1১০০০ 1085 162.0150 15 011 [99105001017 

71)956 1011515 0090211)9) 18101900159) 9901) 19010910600 26205 ০1 ৪ 0০ 

11055 01871 107 9 09906141900 11601 [31505155 5900101565 81806 117 109 



সদ ১৩৩২ ] হিন্দী-সাছিত্যে বিহারীলালের “সতসঈ” * ৮৯ 

19001102110 111 165 210, ০91981160 ৬/10) 811 00611017955 1100 2 ০০01)10015 

7110 1551916 191150960 ০0010 51৬০১ 80৪,০66 076 26051761017 01 ৬৬৩5661) 

9011615 96 21) 92115 50859 01 610৪ 10691500155 0509917 15010196 2100 [17012 

কোষ-কাব্যের অতি প্রাচীন আদর্শ প্রাকৃত-ভাষার গাথা-সপ্তশতী বা হাঁল-সপ্তশতিকা যে ধ্বনি- 
প্রধান গীতি-ক1ব্যের মধো শীর্ষস্থ'ন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা সংস্কত অলঙ্ক।র-শাস্ত্রের 

অধ্যাপক ও ছাত্রগণের অবিদিত নভে । মহাকবি বাণ ভট্ট হর্যচরিতের প্রারস্তে তাহার পূর্ব 

বর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদিগের প্রশন্তি-প্রসঙ্গে সাতবাহন ওরফে হাল নৃপতি কর্তৃক সঙ্কলিত এই 
কোষ-কাঁব্যখ|নির মুক্ত-কগ্ে গুণ-কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। * এই প্রকৃত ভাষার গাথা- 

সপ্তশতী ও জয়দেব কর্তৃক প্রশংসিত আদি-রসের অদ্বিতীয় কবি গোবদ্ধন আচার্য্যের 

'আার্ধা-সপ্তশতী'--এই হইখানি স্থপ্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যের আদর্শে বিহারীলাল হিন্দী-ভাষায় 
“দতসঈ” রচন! করেন, সুতরাং তাহার কাবোর প্ররুত যাচাই করিতে হইলে প্রারকতের 
গাথা-সগ্ুশতী ও সংস্কতের আধ্যা-সগ্ুশতীর সহিত বিশেষভাবে তুলনা করা আবস্তক ; পণ্ডিত 

পল্মসিংহ শন্মা বাতীত প্রাচীন কিংবা নব্য কোন লেখকই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
তাহার তুলনাত্মক সমালোচন! এ জন্তই হিন্দী-সাহিত্যে অদ্ধিতীয় এবং পাগ্ডিত্য ও সহৃদয়তা পূর্ণ 
কাব্য.সমালোচন।র শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । বিহারীলালের কাঁব্যের বিশেষত্ব ও উৎকর্ষ 
বুঝিতে হইলে পণ্ডিতজীর তুলন।খ্বক সমালে|চনা ( ভূমিকা-ভাগ ) ও 'দঞীবন-ভাষ্যে'র সাহায্য 
লওয়া অপেক্ষা আর উৎকষ্টতর কোনও উপায় নাই; সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই উহা 
হইতে বনু স্থল উদ্ধৃত করিতে হইবে; তৎপূর্কে ডাক্তাপ ( অধুনা স্তর ) গ্রিয়াসন মহোদয়ের 

তায় বন্ধ-ভাষাঁবিৎ, সুপপ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ভারতের এই অপূর্ব কোষ-কাব্যগুলির 
সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। 

গ্রিয়।ঘন তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন)-[1)9 01955 9170 0179 01 07০ 170051 

৪0171750 15 1116 5৭19৮978805 ০7 39৮০1] ০617001165 01 [7518) ৮711661) 5০175- 
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0157৮ 80103110101) (9 07150511105 ৮9110171866 50958150116 25 এ ০০115006101) 

০ 0101 107830511915095 9 2৮, ৮11120519115 17 075 517911951 10788179101 

11811795, 101. ০1) 50101799001, 00011 190990 099৫1501, [0191565 59109 ৪5 

[11110 1)11081] 2170 0011615 ৪&১ 15১০1011105 0176 12)0951 0108177175 বি £51715 
শি ০৪ এ শি শীল ৪ ০ পিল তি _ পিসী তস্পিপপিশাত আপ পাটি শি 

* অবিনাশিনমগ্রাম্যমফরোৎ সাতবাহনঃ। 
বিশুদ্ধজাতভিঃ কোষং রত্বৈরিব সুভাবিতৈ: ॥ - হৃমচরিতম্। 

1 *শঙ্তারোত্বব-সৎপ্রষেয়- রচনৈরাচাধ্যগোবর্দন- 

স্পন্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ * * * ॥- গীতগোবিদ্দহ্। 
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বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনাঁয় কালিদাস ব্যতীত অন্ত কোন ভারতীয় প্রাচীন কবির 
ভাগ্যে এরূপ প্রশংসা-লাভ ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহের বিষয়। তথাপি ছুঃখের সহিত বলিতে 

হইতেছে যে, গ্রিয়াসন মহোদয়ের স্তায় প্রতীচ্য মহাতখ্খগণ নানাক্ষপ অস্বিধার প্রতি দৃক্পাতি 
না করিয়া যে কাব্যের সমগ্র রস হৃদয়গ্গম করার আগ্রহে কোনও পরিশ্রমকেই পরিশ্রম বলিয়৷ 
গ্রান্থ করেন নাই, শুধু সেই কাব্যখনির ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালা কোনও অন্থবাদ প্রকাঁশিত 

না হওয়ায়, পরিঅম-পরাজুখ আমরা কিনা ভারত-বাঁসী হইয়াঁও আমাদিগের এই ব্রজ-বাঁসী 
কবি-ভ্রাতার সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্ত-যুক্ত ও আগ্োপান্তে ভারতীয় ভাব-পূর্ণ অতুলনীয় কাঁব্যখাঁনির 
অনুশীলন কর! দূরে থাকুক, উহার সহিত এক প্রকার অপরিচিতই রহিয়াছি। 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রীপতীশচন্ত্র রায় 

১২ 



পুরুলিয়ার পাখী 
( ৩) 

মানতৃমে এত খাল, বিল, দিঘি, বাধ বে, সহজেই অনুমান করিতে পার! যায়, খতুবিশেষে 
যাযাবর হংসজাতীয় বিহঙ্গ কি পরিমাণে এখানে আবিভূতি হয়। পাশ্চাত্য লেখকপিগের 
টা পুস্তকে শুধু নয়, স্থানীয় অধিবাসীদিগের মুখে অনেক রকম হাসের 

1)6700০১078 ব্না পাওয়া যায়; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, হিমখতুর প্রাক্কালে আমরা কচিৎ 

টিভি ছুই একটি হংদ পুরুলিয়ায় দেখিতে পাইয়াছিলীম। দলে দলে তাহাদের 
আগমন এখনও রীতিমত আরম্ত হয় নাই। যে হাস দেখিতে পাওয়া গেল, সে বাযাবর 

নহে ও আমর1 তাহাঁকে সরাল বলি। ইংরাঁজ তাহার নাম দিয়াছেন, ১1715011102 16৭11 

সাহেব বাধের সব পাখীর উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। বক, পানকৌড়ি, ট্কের 

সঙ্গে কুরর, শঙ্খচিল, মাছ-মরাপকেও একই বৃক্ষে উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যাইত। ইহার! 

1০:০118 51. সকলেই মতস্ত শিকারে পটু । ইহাদের পরিচয় পরে দেওয়া! হইয়াছে। 
1010170017611১15 
জব্দ থঞন, + কত থঞ্জন বধের ধারে চরিয়| বেড়াইত, তাহার ইন্ত্ব। নাই) কিন্ত 
মা শি "তিনটি মাত্র বিভিন্ন প্রকারের খঞ্জন দেখিয়াছিলাম) তাহাদের মৃধা 
শু | 1১160 বা সাদা-কাল! মিশ্রণের খঞ্জনই সংখ্যায় অধিক। 
নত টিটিভ-জাতীয় কয়েকটি পাখীকে ঝাল.দের পার্বত্য অঞ্চলে জল।এয়ের 

টি 2720১ ধারে দেখিতে পাওয়। গেল । 2 

কাচা, পুরুলিয়ায় ডাহুকের কথস্বর গ্রত্যহই গুন! যাইত, কিন্তু কাঁধাখোচার 

6516515 বড় বেশী মন্ধান পাই নাই। 

বাংল! দেশে টুনটুনি স্ুপরিচিত। পুরুপিয়ার ছোট বড় বাগানগুলির মধো দিনের বেলায় ছুই 

টুনটুনি, ০০৮ এক জোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঝালদের.ঘন জঙ্গলে পাহাড়ের নীচে 

(০045 58:০7৮১ ইহাকে দেখা গেল? কিন্তু বিশাল মুক্ত প্রান্তরে বন্ধুর ভূমির উপর 

টুনটুনি বিচরণ করে ন|। 

বাংলায় যে ছুই রকম দুর্গাটুনটুনি দৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে একটা মানভূমে পাহলাম। 

র্টনটুন, ৯৮০ তাহার সমস্ত দেহটা! কালো; একটা খুব উচু শিরিষ গাছের উপরে 

07750010 ফুলের মধু পান করিতেছিল। এখানে কিন্তু ইহার! অত্যন্ত বিরল। 

রি অশ্থথ, বট, কুস্থুম, পলাশ গাছের উপরে হরিয়াল দলবদ্ধ হই! 
অবস্থা করে) বিশেসতঃ মখন অথ বটেব ফল পাকিবার সমর) হয, তখন কোথা হইতে 

ইহার! এ অঞ্চলের গল্লা ও নগরে সহসা! অধিক সংখ্যার আঁবর্দত হয়। গায়ের রং সবুর 



সন ১৩৩২ ] সাহিত্য-পরিমণ্্-পৃত্রিক! ৯৩ 

বলিয়! গাছের পাতার মধ্যে কতকটা আত্মগোপন করার স্ুবিধ। ইহাদের আছে। শিকারী 
নিন সন্ধান করিয়া গুলি নিঙ্গেপ করিলে প্রায়ই একাধিক হরিয়াল প্রতিবার 
09045 01019- নিহত হয়; কারণ, ইহার! ঘে'সাঘে'দসি হইয়। ঝাঁক বাধিয়। গাছের 

রন উপরে বসে। স্বভাবতঃ ভীরু হইলেও ধাঙ্গড়, কুলি-শ্রেণী মানুষকে তাহারা 
তয় করে না__-ইহা! বেশ বুঝিতে পার। গেল--দখন দেখ! গেল যে, ঝাল্দের লাক্ষা-চাষে রও 

ধাগড়গুল!র খুব কাছাকাছি গাছের উপরে ইহারা স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল। 

ইহাদের জ্ঞাতি-সম্পকাঁর অপরাপর পাখীর তুলনায় ইহারা মায়তনে কিছু বড় এবং এ 
অঞ্চলে সংখ্যায় কিছু বেশা। 

আশ্বিনের শেষে কোকিলের ডাক শুনিতে পাওয়। গেল না; তবে মাঝে মাঝে ছুই 

কোকিল, ₹:৫১- একটা! স্ত্রীকোকিলকে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তিরে চকিতের স্তায় উড়িগ্না যাইতে 

721715 00001215 দেখা] যায়? কচিৎ উচ্চ বৃক্ষশ|খার পত্রাস্তর/লে একটা কোকিলকে বসিয় 

থাকিতে দেখিতে পাই। 
কোকিলের জ্ঞতিবর্গীয় আরও কয়েকটা পরভূত মানভূমের অধিবাসী; কিন্তু কোনটাই 

এই সময়ে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
বাংল! দেশের মত এখানেও কাঁণাকোয়ার কম্বর আমাদিগকে আকুষ্ট করে; সহস!' 

কাঁধীকোয়া, 05৮... হয়ত ইহাকে ভূমিতে অবতরণ করিয়া ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন 
0০285 9175155 করিতে দেখা যায়; অথব। কোনও বৃক্ষকাণ্ডে আরোহণ করিতেছে, এমন 

সময়ে তাহার লম্বা কালো পুচ্ছটি হয় ত নয়নগোচর হইল, সমগ্র দেহট| কিন্তু ঠিক দেখিতে পাও! 

গেল না । 

ৃ এই বংশপত্রবর্ণ লম্বচঞ্চ ছবিধাবিভক্ত পুচ্ছ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় বিহগ্গটিকে 
চিকন এ. মধ্যাহের 'রৌদ্রে আকাশে উড়িতে দেখা যাঁয়। ইহার! শ্বভাবতঃ 

অত্যন্ত চঞ্চল; উড্ভীয়মান ছোট ছোট পোক1 ধরিবার জন্ত ইহারা অনবরত 

বৃক্ষশাথ৷ হইতে ইতস্ত ঃ আক্রমণচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে । ভূমির উপরে কোনও তক্ষ্য কীটকে 

দেখিতে পাইলে বেগে অবতরণ করিয়া তাহাকে চঞ্চুপুটে লইয়। তৎক্ষণাৎ উড়য়! যায়। 

অনেক সময়ে রেলের ধারে, টেলিগ্রাফের তারে বণিয়! শিকার সন্ধান করে) তীরের মত সেস্থান 

পরিত্যাগ করিয়া বেগে শিকারের উপর পতিত হইয়া নিমেষের মধ্যে কাধ্য সমাধ! করিয়! 

পুনরায় সেই তারের উপরে আসিয়া বসে। আশ্বিনের শেষে ইহাদিগকে পুরুলিয়ায় বড় 
একটা দেখি নাই; এই সময়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হইত। কিন্তু পরে যখন আকাশ 

পরিষ্কার হুইয়৷ গেল, তখন তাহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়! নানা স্থানে দেখিতে পাওয়! গেল। 

বাড়ীর আশে পাঁশে সহরের মধ্যে বাগানে সর্বত্রই চটকের গতিবিধি। ইহারা গৃহস্থের 
চড়াই, ৮৭৮০, কাছাকাছি থাকে, প্রান্তরে বা৷ বনে জঙ্গলে অত্যন্ত বিরল। মে সবজায়গায় 
নিট আর একটি চটকের সন্ধান পাঁওয়৷ যায়, তাহার নাম বন-চড়াই। উচ্চ, 



৯৪ পুরুলিয়ার পাখী ২য় সংখ্যা 

বৃক্ষশাখা হইতে ইহাদের কলরব বনভূমি মুখরিত করে) দেহটি গৃহচটকের মত 
নধর ও পরিপুষ্ট নহে; বরং ক্ষীণাঙ্দ এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা; পুংশ্টকের কঠদেশে 

একটি হুলুদবর্ণের উদ্্বল ফেট। থাকে । সহরের মধ্যে ইহাদিগকে ষে বন-চড়াই 

0377007175 দেখা ষায় না, তাহ| নহে ; বড় রাস্তার ছুই ধারে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর উচ্চ শাখায় 

ভি কয়েকটাঁকে মাঝে মাঁঝে দেখ! যায়। ইহাদের কথস্বর ঠিক প্রথমাক্ত 

গৃহচটকের মত নহে ; পক্ষিতব্বজ্জের৷ এই কণ্ঠস্বর গুনিয়৷ কোন্ জাতীয় চটক, তাহা! দেখিবার 

পূর্বেই বুঝিতে পারেন । 

ধূলাচেট! পাখী দেখিতে অনেকটা চড়াইএর মত) চটকের গলদেশের যেমন খাঁনিকট। 
কাঁলো, ইহারও গলদেশ হইতে তলপেট পর্যন্ত অনেকট। মসীবর্ণ; স্বভাবও কতকট। চড়াইএর 

ধূলা-চে্টা, মত; ভূমির উপরে বীজাদি খাদ্য আহরণের চেষ্টা করে; ধুলিলিপ্ত হইয়া 

চ370129৫ গার মার্জনা করিতে ইহারা পটু । সহরের বাহিরে কীসাই নদীর পরপারে 

ও আকাশ হইতে ইহার স্ুললিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে দেখা গেল যে, কয়েকটা! 
পাখী কিছু দূর আকাশে উঠির৷ অল্প ক্ষণের মধোই সুন্দর ভঙ্গীতে অনতিদুরে ভূমির উপরে 
অবতরণ করিতেছে । উর্ধে উঠিবার সময় তাহাদের যত কিছু গান কঠ হইতে উচ্ছুসিত 
হইয়াছিল, নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে তাহ! থাঁমিয়। গেল? ভূমিতে নামিয়া তাহার আহার্ধ্য 
সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল। 

কাসাই নদের পোলে উঠিবার রাস্তার ছুই ধারে খর্ব লতাগুলোর ডালে কয়েকটা মুনিয়াকে 

মুনিয়া, পিছ, প্রায়ই দেখিতে পাই্তাঁম। ইহার জ্ঞ/তিবর্গের মধ্যে আর কোঁনট! আমার 
110718 চোখে পড়ে নাই; কেবল লাল মুনিয়াকে (5130:280100])05 217211028) 

মিটার হতে থাঁচাঁর মধ্যে পালিত অবস্থায় দেখিরাঁছিলাম। 
আগিয়া, 71179%িন ৪৯5৪71০৫-_ইঠাঁকে মাঝে মাঝে ভূমি হইতে শৃন্তে উঠিতে উঠিতে 

গান গাহিতে দেখা যাইত। সংখ্যায় বড় অধিক নহে। 

সহরের মধ্যেও প্রায় প্রত্যেক বাগাঁনেই ইহাঁর বিচিত্র কধবনি শুনিতে পাওয়। যাঁয়। 
ুদ্রকায়, ধূসরবর্ণ পাখীটি অন্ত ছুই একটি বিভিন্ন বর্ণের “ক্যার-কেট!” হইতে 
একটু শ্বতন্ত্র। বাংলা দেশের পলীগ্রামে, এমন কি, কনিকাতাঁর বড় বড় 

বাগান বাড়ীতে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যা়। ইহার! কীটভুক্; ভূমির উপর 

হইতে মানুষের অনিষ্টকর কাঁটাদি মুখে করিয়৷ ইহারা গাছের উপরে বসিয়। উদ্রসাৎ করে 
এই জন্ত এক হিসাবে ইহার! কঁষিজীবী মানুষের বন্ধু। মানভৃমে ইহারা স্থারিভাবে অবস্থান করে। 

কয়েকটি ছোট বসন্তবৌরি আমার চোখে পড়িপ়াছে বটে, কিন্ত 

লট তাহার জ্ঞাণ্িম্পকাঁয় বড় বসস্তবৌরির একটিও আমি দেখিতে 
/7215:০5222 পাই নাই। ইহার স্বভাবের কোনও বৈলঙ্ষণ্য দেখা গেল না; বাংল! 
দেশেও যেমন, এখানেও তেমনই । 

কারকেটা, 
47185 01156958 



সন ১৬৩২ ] সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। ৯৫ 

ইংরাঁজ পক্ষিতত্ববিদগণপের কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কয়েক জাতীর 

(99০065 ) কাট্ঠোক্র! মানহূমে দেখিতে পাওয়! যায়। আমি কিন্ত 

কাঠঠোক্র।  পুরুলিয়ায় একটাকে দেখি নাই, কিবা উহার কঠস্বরও গুনিতে পাঁই নাই। 

গৃএ্--এই বীভৎস পাখীদের ছুইট! জাঁতি সাধারণতঃ খুব বেশী সংখ্যায় পুরুলিয়ার সর্বত্র 

ষ্ট হয়,-রাজগৃ, যাহার বৈজ্ঞানিক নাম 0০৫5795 081%05 এবং শকুন, 25690০8)15 

01729151515 | প্রথম পাখীর দেহ কালো এবং মস্থণ।; মাথা এবং ঘাড়ের লোমহীন 

অনাবৃত তক্ রক্তবর্ণ; পদঘ্বয়ও লালবর্ণের | দ্বিতীয় পাখীটার পিঠে সাদ! পত্র আছে; এই 

অন্ত ইংরাজের নিকটে ইহা ৬1)11০-১০10 ৮৪1001০ নাঁমে পরিচিত ॥ আরও একটা গৃধকে 

মানভূমের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ইহার স্বভাব এবং উৎপতনভঙ্গী অপর সমস্ত গৃর 

হইতে পৃথক; আকার এবং দৈহিক আয়তনেও দে তাহার অন্থান্থ জ্ঞাতিদের চেয়ে খুব ছোট। 

গায়ের রং সাদ1; ডানাগুল! কাল্চে ; ঘাড়ের লম্বা! লম্বা রোমাবলি লাল্চে রংএর | এই পাণীটার 

বৈজ্ঞানিক নাম [০01011101) 21100110121705 | শবভৃক্ হইলেও লাধারণতঃ ইহাকে গ্রাম বা] 

নগরের আবর্জনাস্তপের সানিধ্যে বিচরণ করিতে দেখ! যায়) প্রায় সঙ্গিহীন থাকে, কচিৎ ছুই 
তিনটা একত্র দৃষ্ট হয়। 

কুরর ও মাছ-কোরাঁল-_সাঁহেব-বাঁধের কুগ্জবনে ইহাঁদিগকে বক পাঁনকৌড়ি ষ্র্কের সঙ্গে 

প্রায়ই এক বৃক্ষে আপীন দেখ! যায়। সাহেব বাধে ইহার! প্রচুর শিকার 
কুরর, পায়। কুরর অব্যর্থ সন্ধানে পদনখর সাহায্যে জলের মধ্যে হইতে মাছ ধরে 

নার এবং মাছ-কোরাল চোরের উপর বাট-পাড়ি করিয়া জীবিক। নির্বাহ 
করিবার চেষ্টা করে। কুররের সাদা মাথ। এবং ঘাড়ের মাঝখানে এবং 

মাছমরাল বা মাছ. পার্থ ধুসর বর্ণের রেখা আছে; পিঠের রং ধূনর এবং পেটের বর্ণ সাদাটে। 
কোরাল, ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 7810101 17811896051 মাছ-কোরালের দেছের 

1:58০:9,5, উপরিভাগের বর্ণ ধূসর) মস্তক ও ঘাড়ের ছুই পার্শ, কপাল এবং ক£দেশ 
হি সাদা রংএর; পুচ্ছের কিয়দংশও সাদা। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 

[19118506617085 17751175005 16010017191)015, ৃ 

চিল, [11105 2০৬1108- _পুরুলিয়ায় ইহার সংখ) নিতাস্ত কম নহে। 

সাহেব-বাধের দ্বীপে বৃক্ষের উপর তাহাকে রাত্রিযাপন করিতে দেখা যায় । 

শঙ্খচিল, 179118500£ 10005 মানভূমে এই বিহঙ্গের স্বভাবের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃট্ট 
হইল ন!। বাংল! দেশের মত খাল বিল ডোবার সান্নিধ্যে ইহার গতিবিধি নিয়স্ত্রিত। 

শিকৃরা, 45508: 080105--ইহা! এবং ইহার কয়েকটা জ্ঞাতিবর্গীকে মানভূমের নানা স্থানে 

দেখিতে পাইয়াছিলাম বটে, কিস্ততাঁহাদের সকলের ০195519090101) বা শ্রেণীবিভাগ যথাবথরূপে 

নির্ণয় করিবার বড় সুযোগ পাই নাই। 



৯৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ তর সখা 

গেচক--পুরুলিয়ায় মাত্র দুই একটা! প্যাচার সন্ধান পাইলাম) তন্মধ্যে একটা আমাদের 
অত্যন্ত পরিচিত কুটুরে পাচা, 401)6175 1012108 1 

মক্ষিকাভূক্ 11901০21146 পরিবারের অন্ততুক্ত যে কয়েকটা বিহঙ্গকে পুরুলিয়া 
দেখিতে পাওয়া! গেল, তাহার! প্রায় সকলেই যাষাবর। তাহারা হিমর্ধতুর আগমনে ভারত- 
বর্ষের নান! স্থানে আসিয়1 উপস্থিত হয়। ইহাদের একটার নাম 5101719 79198 ১ পুরুলিয়ার 

অনেক বাগানের মধ্যে তাহাদিগকে আহাধ্য সংগ্রহে রত দেখিলাম। আর একটা যাযাবর 

পাখী, 0701715 18155081091055 এই সময়ে পুরুলিয়ার নানা স্থানে ক্রমাগত আট দশ দিন 
ধরিয়৷ আমাদের নজরে আসিতেছিল; কখনও ছুইট। ব। তিনট। পাখীকে কাছাকাছি দুই তিনট! 

স্বতর বৃক্ষে দেখিলাম । বেশ বুঝ! গেল যে, এখন ইহাদের প্রব্রজনের সময় উপস্থিত এবং ইহারা 
এখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়! পড়িতেছে। পুরুলিয়ায় যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, 
তাহার সামান্ত কয়েক দিনের জন্ত এই সহরের মধ্যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে; শীঘ্রই সহর 
পরিত্যাগ করিয়া, ইহাদের উপযোগী স্থান খু'জিয়৷ লইবে। 

পুরুলিয়ায় টিয়া সর্বর্র দেখিতে পাওয়া যায়) ইহা আমাদের বাঁংলা দেশের সুপরিচিত 

টিয়া, কঠরেথা-সমঘিত। কিন্তু ঝাল্দের পার্বত্য অঞ্চলে ফুলটুশী (৮, 
০81109060109115) বছসংখ্যক দেখা গেল) ইংরাজ ইহাকে 7319950107- 

1)52060 139170% বলেন। পুংপক্ষীর মাথাটা লাল, স্ত্রীটার মাথার রং 

বেগুনে। হরিয়াল (সংস্কৃত হাঁরীত ) পাখীর সঙ্গে একই অশ্বথ বা বটবৃক্ষের উপর অবস্থান 

করিয়া ফল ক্ষণে ইহাকে রত থাকিতে দেখ যায়। 
রান বাংলার সমতল ক্ষেত্রে ইহ! সর্ধন্তর পরিচিত; কিন্তু আশ্চর্যের 

টানি বিষয় এই যে, পুরুলিয়ার পথে ঘাটে মাঠে কোথাও ইহাকে এই 
081)0105 খতুতে দেখিতে পাইলাম না। ঝাল্দের পার্বত/ জঙ্গলে কিন্তু ইহার 

সাক্ষাৎ লাভ ঘটিল। 
এ জঙ্গলে আর একটা পাখী দেখিতে পাইলাম,_সাধারণ [10191 [২০ ; 

আমাদের এই বাংলা দেশে ইহাকে কোথাও দেখিতে পাওয়। যায় না। 
রঃ »৯. কিন্তু বেহার অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিমে ইহা গৃহস্থের নিকটে সুপরিচিত । 

বিলাতী [২০১17এর মত ইহা ঘরের কাছাকাছি উড়িয়। বেড়ায়। পুরু- 

লিয়ার সহরতলী জায়গায় ইহাকে দেখ! গেল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পার্বত্য 

জঙ্গলে ইহার! শ্বচ্ছনে। বিচরণ করিতেছে । 

প্রত্যুষে অথবা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাল-গাছের উপরে অথবা পথপার্খস্থ গ্রাচীর-গাত্র হইতে 
ব| বাগানের বেড়ার ফাকে ইহার সুললিত কগন্বর শুনিতে পাওয়। যাঁর। 

৮৬ সংখ্যায় ইহারা অধিক না হইলেও, ছোট বড় সকল বাগানের ঝোপে 

ঝাপে ইহারা প্রায়ই থাকে। ঠিক থে পুং-পক্ষীটি একাকী থাকে, 

টির, £521950075 

01782085 



সম ১৩৫২]. | পুরুলিয়ার পাখী ৯৭ 

তাহা নহে, ইহার অদূরে যে স্ত্রীপক্ষীটি আপন মনে শিস্ দিতেছে বা আহার্ধ্য সংগ্রহ-কার্ষো 
ব্যাপৃত রহিয়াছে, সেটি ইহার সহচরী। 

ঘুঘু-মানতৃমে ইহার নাম পাঁড়কি বা পাড়ক | বাংলার তিলে ঘুঘু (0100 5918061- 

তবু: , 93) এখানে আছে; তাহা ছাড়া আর ছুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়,__ 
2. 50785 একটির ঘাড়ে কালো৷ রেখা, অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় লাল্চে রংএর 
চা আহেত  ঘুঘু। সকল খতৃতেই প্রায় ইহাদের নীড়ে ডিম্ব বা শাবক পাওয়া! যায়। 
অক্টোবর মাসের গোড়ায় ইহাদের কয়েকটি শাবক পুরুলিয়ায় ও ও হর পল্লীমধোও আমাদের 
নিকট আনীত হইয়াছিল। 

পায়রা, গোলা) 0০010107109, 100511079019--খুৰ বেশী সংখ্যায় ইছাদিগকে ক্ষেতে ও মাঠে 

বিচরণ করিতে দেখিলাম । 

রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের উপরে, ধান্তক্ষেত্রে, রেল লাইনের ধারে, তারের উপর, 

বাড়ীর বাগানে, গরুর পিঠের উপরে, ফিঙেকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

ফিওে, রা অন্ত কোনও পাখীর পশ্চাতে ধাবমান ফিঙে প্রায়ই আমাদের নয়নগোচর 

হয়; অথব! পত্রাস্তরালে আসীন ফিঙের শ্রুতিকটু কস্বর দিবাভাগে প্রায় 

সর্বত্রই শুনিতে পাওয়। যায়। সব সময়েই যে, সে পাতার গোপন অন্তরালে থাকে, তাহ 

নছে; তরুশীরে, শাখাগ্রভাগে, বীশঝাড়ের ডগায়, বন্ধুর মাঠের উচ্চ ভূখণ্ডে তাহার 

নিকষ-কৃষ্ণ দেহ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। .সংখ্যার ইহারা! বেশী বলিয়া বোধ হয় 
না) আহাধ্যাষেম্বণে প্রায়ই একাকী নিঃসঙ্গ বিচরণ করে ; কথনও বা অনতিদুরে একটি 

সহচর ব| সহচরীকে দেখিতে পাওয়া যার । এ অঞ্চলে ইহার একাধিক জ্ঞাতিবর্গ আছে। 
বাতাসিয়া, 551098105 8661015 ইংরাজ ইহাকে [7085০ 5৮/16 আখ্যা দিয়াছেন) 

বাস্তবিক পুরুলিয়ায় মানববাসে ইহারা যেমন দলে দলে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করে, তাহ! দেখিলে 

এই ইংরাজি নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পাঁরা যায়। ঘনবিন্তস্ত ঘরের চালের মধ্যে 

বাতাসিয়৷ তীরের মত প্রবেশ করে; পাখীটি এত ছোট ও ক্রতগামী যে, চালের মধ্যে কোন্ 
রন্ধে সে প্রবেশ করিল, তাহা! নিরূপণ করা কঠিন। অপরাহ্ুকালে গৃহপ্রাঙ্গণে বাগানের 

উপরে অনেকগুল! বাতাসিয়৷ দলবদ্ধ হইয়৷ আমাদের কাছাকাছি উড়িয়া বেড়াইত। প্রথর 
রৌদ্রে ইহার! একত্র হইয়া উড়িতে ভালবাসে । 

তিতির) [78170011105 00170155712005- পুরুলিয়া হইতে প্রায় বিশ মাইল দুরে ডুম্রা- 

কু।ড় গ্রামের মাঠে তিতিরকে দেখ! গেল। ঝাল্দে পাহাড়েও তিতির বিরল নহে। 

লাওয়া, 2191০918. ৪5120০8--( সংস্কৃত লাবক ) মানভূমের অধিবাসী বিহ্। হুইটি 

পরিপুষ্ট শাবক লইয়া এক ব্যক্তি আমাদের সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছিল। এই 1১1)95171079 

পরিবারের অনেক পাখী পার্বত্য অঞ্চলে গুঁঙগলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এখানে 

যেমন বৈচিত্র্যময়ী, বিহলগপ্াতিও তেমনি বিচিত্র । 



৯৮ সাহিতা-পরিঘৎ-লতিক! [ ধ্হ সখা 

বন্চকুক্ুট (081105 651£01817509), ধনেশ (0011১0০6105 101705619),  (0০1০০- 

51)11105 (021211901010759, 10612. 11950181519) প্রভৃতি নগরে বা নগরোপকণ্ঠে দেখিতে পাওয়! 

যার না; কিন্তু পার্বতা অঞ্চলে ইহার! বিরল নহে। 

শ্রীমতাযচরণ লাহা 



বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর 

ভ্যান 

সমাসের কথ! বলিতে গেলে প্রথমেই বলা আবগ্তক যে, লৌকিক সংস্কৃতের স্ায় দীর্ঘ 

সমাস বৈদিক-সাঁহিত্যে ছিল না। ছুইটী শব্ধ মিশিয্া এক হইলেই সমাস হুইত্ত। অতি 

পরিচিত সমস্ত পদের সতিত কচি আবও একটা পদ জুড়িয়া যাইতে পারিত। | কিন্তু সেরূপ 

সমাসের সংখা। সমগ্র খগ্েদে পাচ-সাতটার বেশী পাওয়া যাইবে না। কাদদ্বরী ৪ দশকুমার- 

চরিতের দীর্ঘ সদাঁস প্রকৃত ভাষার বিকাশের লক্ষণ নঠে। বরং তাহার] ইহাই সাক্ষা দিতেছে 

যে, তখন সংস্কৃত ভাষাও গ্বাভাবিক গঠি অবরুদ্ধ হইয়। একটা কৃত্রিম সাহিতাক ভাষার সৃষ্টি 

হইয়াছিল। এই সঞ্ল সনাসে ছৃষ্টী লক্ষণ পণিস্ষট-€১) এই সকল সমাপ্রে রচয়িতা 

অঠিরিক্ত পাও্ততা প্রদর্শনপুর্ধক লোকের বিস্ময় ও ভক্তি কাঁড়িয়া লইবার আভিপ্রার়ে 

আত্মচাঁরা হইয়া ছিণেন ; এবং (২) ধাতুরপ, শবক্ধণ ও পদবিষ্য।স-গ্রণালীর বাকরণ-নির্দিষ্ট 

জটিলতা বর্জন করিবার অভিপ্রায়ে চীনদেশীয় ভাষার ন্যায় এক অদ্ভুত ভাষার স্থষ্টি করিয়াছেন। 

সংস্কৃত সান্ধও এই শ্রেণীর জানস ছিল। প্রত্যেক পদ ধন্ধির নিয়মে জুড়িয়া সমগ্র 
বাক/টাকে একটা শৰের গ্যায় করি৷ গড়িয়! তোলা আধ্যভাধার লক্ষণ নহে। আমেরিকার 

আদিমনিব।সিগণের ভাষায় এই লক্ষণ আছে। এই মকল কারণেই আমাদের ব্যাকরণ- 

শ(স৩ সংস্কত ভাষা সাধারণের দুপধিগম্য সাহিতোর ভাষা! হইয়। পড়িয়াছিল। 

গ্রঠ্েক শব ও প্রত্যেক, পদেরই ভিন্ন ভিন্ন পকারের স্বরস্থিতি আছে। কিন্তু যখন 
ছুইটা ভাব একত্র কর্সিবার জন্য ঢুইটী পদ জুড়িয়া একটা করা হয়, তখন তাহাদের ম্বরস্থিতির 

গ্রকৃতি অধিকাংশ স্থলেই বদলা ইয়া যাঁয় এবং দুইটা শব্দের একটা স্বর হয়, ছুইটী নহে। সমাস 

হইলেও ইহাই হয় এখং অন্ত উপায়ে ছুইটী পদ জুঁড়িলেও (যেমন ক্রিমার সহিত উপসগেরি 

যোগেও ) নবগঠিত পদটার এক '্বর হয়। সুওরাং সমাসের ধর হইল এই ষে, তাহাতে 

পদ্দ্বয়ের জগ একটা মাত্র শ্বর থাকিবে । কাদন্বরীর স্তায় সমাস বেধে থাকিলে এই ভাবে 

সমন্ত পদের একতা রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইত। তবে পাণিনির ব্যাকইণের নিয়মে 

বেদের সমাস রচিত হয় নাই। তাঁহ এখানে স্নাসরচনার প্রথম চেষ্টার পরিচয় কতকগুলি 

আম্রেড়িত ও ধন্ব ( পেশ[ঘন্্ ) সমাঁসে পাওয়া যায়। আম্েড়িত' সমাসে শ্ুব্ বিভক্তির 

লোঁপ হয় না; ছুইটা সুবস্ত পণ একত্র সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের একটার স্বর লোপ 
8 

কৰিলেই আজেড়িত সমাস রচিত ঠয়। মেমন--জহ্যেযাং বরং-বরম্ (ইহাদের ভাল-ভাল 
রা 4 4. 

পোকগুলিকে নিহত ক৭)) অঙ্গ[দূঅঙ্গাল-পোয়ো-লোয়ঃ পবণি পর্ব|ণ (অঙ্গে-অঙে, লোমে- 

১৩ 



সাছিতা-পরিধৎ-্পঞ্রিকা। [ং নাগা। 

লি ০ রর ৬০ এ 

লোমে, পর্বে-পর্ধে) ; ভূয়োড়য়ঃ শ্বঃশ্বঃ (পুনঃগুনঃ, দিন-দিন) ; দিবে-দিবে বা দাবি-দাবি 
৮০ 

( দিন-দিন )। এইরূপে তিস্তদ্বয়ের যোগও বেদে দেখা যায়--1পবা-পিব (ধ"), বারে বারে 
শু এ এ 

পান কর। যজন্ব-যজন্ব ( শণ' ব্রা ), পুনঃ পুনঃ যাগ কর | কিন্তু স্তহি স্তাহ (০) (পুনঃ পুনঃ 

স্তব রী সমাস নহে? ইহার এ পদ ও ছুইটী স্বর । 

এ 4০ 4 

না সোম! (ই ও সেম), জা বি, হন্দ্রা-বুহস্পতী, রানার গ্রভৃতি কততক- 

গুলি দবন্ব সমাসে উপাদানঘয়ের শর অক্ষ আইছে | কেবল তাহাই নহে, উভয় পদই দ্বিবচনাস্ত। 

বোধ হয়, এই ছিবচনেই ইঙ্থাদের সমাস-ধর্্ম রক্ষা করিতেছে) নতুবা ইহাদিগের একতা-রক্ষা 
&. 4. 4. ি শু |. 

য় না। দ্যাবা-পৃথিবা ছাড়া চারিবার দিবস্-পৃথিব্যোঃ, এ৭২ অথর্ববেদে দ্যাব-পৃথিবাভ্যাম্ 

ও ্যাবাপৃথিব্যোঃ আছে। এই শ্রেণীর কতকগুলি সমস্ত পদে ছুই জাগগায় স্বর নাই, অথচ 

উন্য় পদেই দ্বিবচন-চিহন আছে। ই -পৃষ্কো ( কিন্ত হল পৃইণা 2 সোমা পুবভ্যাম 

জার টা প্রভৃতি । "আবার প্রথম পদে দ্বিবচন-চিহ্কের অভাব৪ আছে-_ 

এ পু এ. 

পঞ্জগ্ঠবাতা, ইন্দ্র-নাসত্যা, ইন্্র-বাযু। এই সকল অনিয়মই সজীব ভাষার আত্মবিক1শ-চেষ্টার 

প্রমাণ; বাঁকরণের বাঁপাবধি নিয়মে বুচমার সুবিধ! হয় বটে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নিয়মের 

বন্ধন ধরিতে ন। পারিয়া সাধারণ লোকে ভাব প্রকাশের অন্ত অন্ত সহজ উপায় 

অবলম্বন করে। 

ররর 
আবার কতকগুলি সমাসে উভযন ভাগে স্বরস্থিতি দেখা যাঁয়-_শুনঃ-শেফঃ ( কুকুরলেজ। ), 

নার. 4 4 &: 
নীতা বৃকঃ ( দস্থার প্রতি বৃক ), অপাংনপাৎ (ভুলের মনি তনু-নপাৎ ( টা বংশধর টা 

4০4০ 

নরা-শং স( নরের প্রশংস| ), নৃশংস ( এ অনুকরণে ৮) না নিস (নিকট জ্ঞাতি ), আস পোনর 

( মুখে দিবার পাত্র, গেলাস-স্থানীয় )। ইহা ছাড়া পাতি-শবযুকত ষাঁবতীর সমাসে ছুই ছুইটা 
ঠা লও ও উরি. টি শু) এ ৮০ 

স্বর। বৃহস্-গাত। পতি খপ টন সদস্-পতি (স্থানপতি ) *সদসস্- 
4 এ 

পতিঃ ), বনস্-পাত, রথস্- রী নৃংস্- ডি নটি ( শক্তির মালিক ), ইত্যাদি। 

অলুক্ সমাসে পুর্ব্বপদের সুব বিভক্তি লোপ না৷ পাইয়াও সমাস রচন। করে। স্বর 
একটা থাকিলে আর সমাসের একতা শ্বীকার করিবার পক্ষেও কোনও বাঁধা থাকে না। 
এ 0... এ. ণ এ. এ. এ. 
দবো-পাপঠ ধনংজয়ঃ। দিবি-ক্ষৎ (স্বগব|সী), দিবি-চরঃ, রায়স্-কামঃ( ধনাঁকাজক্ষী ), অকস্ত-বিৎ 
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| 4 এ 4 4 
(বে কাহাকেও চিনে না), উচ্চৈর্€ধোধঃ,  উচ্চৈ2অবাহ। গবিষ্িরঃ, ( গবিষ্িরং), 
বলাৎকারঃ। 

এই সকল অনিয়মের কথ! ছাড়িনা দিলে সর্বত্রই সমস্ত পদে একটী মাত্র শ্বর। এই 
একমাত্র সমাস-ম্বরের স্থিতি চতুবিধ । (১)পদদয়ের গ্রথমটীর স্বর বজায় থাকে এবং দ্বিতীষ্মটার স্বর 

লুপ্ত হয়। বনুত্রীহি লমালে সাধারণতঃ এই নিয়ম। রাজ-পুরঃ ( রাজ বাহার পুত্র), কিন্তু 
পি রি এ, শু 

রাজপুত্রঃ ( রাজার পুত্র ), ইন্দ্জ্যেষ্ঠ ( ইজ্দ যাহার জোন ), মহস্র-পাত, রুষ-বৎস] ( উজ্জল- 

বণ বস যাহার)। (২) পাদদ্য়ের ।দ্বতীয়টীর স্বর বজ্জায় থাকে, প্রথমটা ন্ব্রবিহীন হয়। 
টি এ. 

কর্মধারয় ও তৎপুরুষ সমাঁসে এই নিক্নম | মহা-ধন ( বনু ধন ), যাবয়ৎসখ (রক্ষাকারী বন্ধু) 
& 4 2 

রথু-পত্বন্ (ষে শীঘ্র উড়িতে পারে), পুরো-যাবন্ ( অগ্রগামী ), বালু-পত্বন্ ( বল-গামী ), 

এ শু এ ৪ এ 

জীব'লোক (জীবিতের লেক ), গে-ধুম (বাজ-সনেয়িসং গম ) শক-ধুম, বম-রাজা, দেব-যান 

(দেবগণের নিকট বায় যাহ! ব। যে )। (৩) উভয় পদের স্বরস্থিতি ছাড়িয়া সর্বান্তা স্বরে স্বরস্তিতি 
4 চে ০০ 

হয়। এই বিধিরই সাধারণতঃ বনুপ প্রয়োগ । প্রাণাপানৌ, খক্-সানে, দেবলুরাঃ,। চক্র 
০ ০ শু শা 

তাঁরকম্, ইন্দ্র-ধনুঃ ( ইন্দ্রের ধনুঃ ) ব্রহ্ম গবী (ব্রাহ্মণের গাই ), দেব-লুমঠি (দেব ং|র অন্টগ্র ), 
১ 

পরো-বরম্ ( পর্ধ্যায়ক্রমে )। (৪) পদ্বয়ের একতরের স্বরহীনতা ও ভগ্ততরের স্বরস্থিতির 
পি এ এ এ ০ -( 

ঝ/তিক্রম। মেধ-পাতি (.মেধ-্যজ্ঞ ),তিল-মিশ্র (তিল ), নেমধীতি ( নেম ₹ এক, নেমধীতি - 
4. 4 ৃ 1... 4. 

বিচ্ছেদ) পূর্ব-চিত্তি ( পূর্ব, পূর্ব্ব হইতে জানা, সুচন!), তুবি-গ্রীব গ্রৌা, যাহার গ্রীবা শক্ত ), 
এআ এ 4 রা "৮ 

পুরু-বীর ( বার) খাি-হস্ত। (খাদি _ কঙ্গণ, যাহার হাতে খাদি বা বাগ আছে), অমৃত (মৃত, 

বারি ( বীর্ষবান্)। 

ক। ছন্দ দমাসের স্বরস্থিতির বৈচিত্রা বিষয়ে ইতিপুর্বে যাধা বলা হইয়াছে, তাহার 

পরে উল্লেখ-যেগ্য কথা এই যে, সমস্ত পর্দের শেষার্ধে এবং অধিক স্থলে অন্ত্য বর্ণে শ্বরস্থিতিই 

০০ এ 

সাধারণ । অজা-বয়ঃ ( অজা! ও অব, ছাগ ও মেধসকল ), বিদ্যা-কর্ধণী (জ্ঞান ও কর্ম) 

করিত (কৃত ও অকৃত), ক রা (অতীত ও ভবিষ্যৎ), ারোরারি 
০ এ ৫ 

( দিবারাত্রিসমূছ ), উক্থাক! (স্তব ও গান), নীললোহিতম্ (নীল ও লোহিত ), তাত্র- 
০০ 

ধ্ তা ও ধুন্বর্ণ ), প্রিয়াপ্রিয়াণি ( প্রির ও অপ্রিয় বস্তনিচয় )। 



১০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ 

বি 

খ। দ্বিণ্ড সমাসের বেশী উদাইরণ নাই। পঞ্চ-কপাল . পঞ্চ কগাল বা পারে প্রস্তৃও ) 
০০ 2০ 

দ্বিরাজ (দুই রাজার যুদ্ধ), ভ্রিযুগ (তিন /% ভিঝেছন (তিন যোজন স্থান), বিদিব 
এ. 4. 

( তিন স্বর্গ), ষড়হ ্ দন সমগ্র ), দশানুল (দশ অঙ্গুলি পরিনাঁণ ), মংআহা (সহ 

দিবসের পথ ), পঞ্চ ভিন (স্থানের পরিমাণ )। 
শু 

এ অবায়ীভাৰ সমাসের বিলি দক্ষম্ (চক্ষুর সুখে), বদ ( ইচ্ছ রি 

রা 

অভিপূর্বদ 2 আদা দ্বাদশ 7 পে রি (সন্ধ্যা কালে), যাবাশম্ 
. ৮ 4 

( ইচ্ছামুসারে), ধথাকৃংম্ ( ব্যবহারানুযাগা ), যান ( নামান্ুষায়া ), যথ-ভাগম্, যথাঙ্গম্, 
5 ০ এ] এ 

যথাপরু (অঙ্গে অঞ্গে ), যত্র কামম্ ০০০৮০ যাবন্মাত্রম্, থাঁবজ্জীবম্, এনা 
9 

(বন্ধু বাজ্ঞাতির টা মত), রা বাক (শক্তি অন্ুধায়ী), খে কমর (বিন! 

কাজে), লা নানা রথে ), ইভা ( উপর্ধপগি ছুই দ্বিন ধরিয়া )। 
০ শু, এ, এ. 

ঘ। কর্শধরয় সমাসে শন্ত্য স্বরে স্বরহিতি। নীলোতৎপল, ম্যি, ব্ঙ্মত-পাত্র) পুরু্টত 

শু. চা মী 

(যাহার অনেক স্তব কর! ₹ইঘ্থাছে), পুননব অেভিন্ব), কি প্রপ্ঠেন, কৃষ্-শকুনি (ক₹ষ্ণপক্ষী), 
4০ রর টা রি 

দক্ষিণাগ্ি, উরুক্ষিতি (বিস্তৃত গৃহ), রাজ-ঘক্স (রোগের রাঁজ!, প্রধান রোগ ), বিশ্বমানুষ 
শু ৮ 

( গ্রতি জন, “বিশ্ব ), বিশ্ব-দেবাঃ। ৃ | 

উ। তৎপুরুষ সমাসেও সাধারণতঃ 'টন্তরপদে ও অন্তাক্ষরে স্বস্থিতি। পুর্বেই কতিপয় 
উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে। 

4 4 4 4 4 
(অ) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ-_বেদ-বিৎ, পতঙ্গ, হবিরুদ, ভূবন-চাব £ ভূ-বিকম্পী ), মধুছুঘ, 

এ এ. এ. এ 

কামছুঘ, ব্রাত)ক্রব (যে আপনাকে 'ব্রাতা' বলে), স্বাছক্ষদ্নন্ ( মিষ্টান্নদাঁতা ), বনু-নুবন্ 

& এ এ 
( বহু-প্রসবী ), পাপ-কত্বন্ (পাপাচারী ), মনো-মুষি (মনোচর ১), পুং-হবন।” 

০ শু - ৫, রি, ৮ 

( আ.) তৃতীয়াতৎপুরুষ-_তনু-স্ুভ্র, ইন্দ্র-গুপ্ত, অগ্রি-তগ্ত, পিতৃবিত্ঞ, রথক্রীত, অগ্রিদগ্ধ 

পি এ শু. শু 

( অগ্রি-দগ্ধ ), কবিশস্ত ( কবি-শস্ত ), কবি-প্রশস্ত । 

শব এ. 

(ই ) চতুর্থীতৎপুরুষ--তনু-পান ( গাত্ররক্ষ। ), দেব-হেড়ন ( দেবগণের প্রতি স্বণা ), 



সন ১৩৩২ ] বৈদিক ভাষায় স্বরের স্থুর 

1 এ. ূ এ. 4:44 
গোহিত, দেব-মান ( দেবের নিমিত্ত গুত, নান ), দেব-ঘজ্ঞ, আস্পপাত্র। 

০ শু. 

( ঈ) পঞ্চমীতৎপুরুষ-__বাঁধ-ভা *, শক-ধুম ( গোময়ের ধৃম)। টৈদিক ভাষায় পঞ্চমী- 
৩ৎপুরুষ সমাঁসের উদাহরণ অতি খিল । 

এ শু. . 4. 

( উ) যণঠীতৎপুরুষ-_বিশপাতি, প্রজা-পতি, দ্রেব-হেতি, (দেবগণের অস্পগ), কেশবধ ন, 

»|০ 
1 রি 

আমুশ্্রাতরণ ( আমুর্বদ্ধক ), সোম-পাবন্ (সোম্পায়ী ), বলদাবন ( বলদাত1), পুংসুবন, 

পা 

বম-সাঁদন ( যমের বাড়ী) । 

এ এ. |. 

(উ) সপ্তরমীতৎপুরুষ-_ খনিজ, আঙ্ষপরাজয় ( পাশায় হাঁর্), অঙ্গ-জর ( অঙ্গে বেদন! ), 
এ শু এ 4 

নীবিভার্য (নীবিতে বাহ্), দ্র-ব্ধন (বুক্ষে আমীন, রণ-যাবন্ (রথ-যায়ী ), তল্প-শীবন্ 
( তল্পশায়ী)। 

প্রথমার্ধে ও প্রথম।ক্ষবে স্বরস্থিত্তির উদ্দাহরণ-_ধন-সাতি ( ধনলাঁভ )সোখ-পীতি, দেবহৃতি 

( দেবাভ্যর্থন। ), নমন্জি ( “প্রণাম' উচ্চারণ ), হবা-দাতি ( হব্য-প্রদান ) দিবি | 

চ। বহুত্রীহিসমাসে সাধারণ 5£ প্রথম পদ্দে শ্বরস্থিতি। পৃষ্ঠ ( ঘ্ুতবৎ পৃষ্ঠ যাহার), 

বিশতো-ুখ: (পকল দিকে মুখ যাহ|র), রে (দ্রুতগামী অশ্ব যাহার ), জোোতী-রথ (জ্যোতি 
৮ এ. (৮ 

যাহার রথ, জ্যোতিঃ ), দর্দশানপৰি ( দর্শন, বাহার পরি দেখা যাইতেছে )। বৈর্দিক-সাহিত্যে 

প্রাপ্ত বহুরীহি সমাসদমুছের আন্দাজ & ভাগে প্রথমার্ছে শ্বরস্থিতি, ১ভাঁগে পরাদ্ধে ম্বরস্থিতি | 

পরু-পুব ( বহু পুত্র বাহার ), বহর, মাশু- হেব: (দ্রুতগামী অশ্ব যাহার ), খুকু ( খাজু 

কর্ম্মা ), বিভু-্রতু ( বহু-শাক্ত ), হার-শিপ (হ্বর্ণবর্ণ কপোল যাহার ), বু ( গ্রশস্ত ভিত্তি 

যাহার ), চতুরকষ (চারি চক্ষু যাহার ), বদর (তিনটা আসনধুক্ত ), অষ্টা-বন্ধুর ( গাঁটটা 

আসন বাহার ), অত্র (ভ্রাতৃহীন )। 

ছ। কতকগুলি অনিয়মিত সধাস_অপ্রতি (গরতিদ্ন্দিহীন ), ু ি-প্রতি ( গ্রবল বিরোধী ), 

ইতিহাস (ইতি হআস), কুবিৎস (অজ্ঞাত জন), কুহচিত্িং( যেখানে পাওয়া যায়), 

পিতামহ, তা (পিতামহ ), রান্কামে বিধপজার ( খণ, সর্ধভোগা ধণাকাজ্জী ), 
4০ এ এ ৮ এ 

মহাধনে ভর্ভে (খ”, বড় ও ছোট যুদ্ধে), অংছোর্ উরুচক্রিঃ (খ বিপদে সাছাষ্যকারা,) হমুত্বরঃ 



১৭৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক (২ সংখ্যা 

রী 

( মাত্প্রতিষ্ঠার জন্ত যুদ্ধ), অংপুর্ব (শ্রেষ্ঠ হইবার অভিলাধী )। 
০ * টা এ 4০ 

জ। নি রি রানির দ্বাবিংশতি, রি (-১*৩), চতুঃ-সহম্ম্ (- ১০০৪), 

শত (-১০১ & অষ্টাশতম্ ( নি ত্রিং ১৩০ )) 4 ১২৮ ), 

বি ২১) হি (৩০ ) বিনব (২৭ )ঘাদশং শত ১১২ রা ট্ শতম ১৬৬ ) 

4 এ 

তুসরিংশে শে ( ২৩৪ ), দখশঠাঃ (১০০০ ), দশম বিশহী (২০ ১, পঞ্চশতানি 
৮০ শু 

(৫৯০ ), ্ রীণি সহআাণি (৩০০০ )। 

অন্যন্স ল্র 

অবায় ননানিধ। ২তরাং শ্বরশ্তিতিও নানাবিধ । 

ক। প্রত্যর়যোগে। 
॥ শা ৪7. ৫ রা 1 পা 

(১) পঞ্চমার্থে তস্ গ্রতায়। অতঃ, ইতঃ, ততঃ, যতঃ, কুতঃ অমুতঃ, মৎ-তঠ, ইতর, 
টী ৪ মী রি টি শু ও 

কতরতঃ। মুখত: অগ্রতঃ, ধৃত খকৃতঃ হৃতঃ, শীরশ্তঃ,. দক্তঃ, পারত, অন্ততঃ 
-৫ মী ও রি এ 

অন্ততরতঃ, সর্ব ৩: দক্ষিণ ৩: অতীপ ₹:, পৎস্থও ৩: (খ' একবার )। অভিতঃ পরিতঃ অস্তিতঃ | 
৮ 

(২) স্থানার্থে ত্রওক্র। প্রত্য্দ। প্রথমটীর পূর্বাক্ষরে স্বরস্থিতি ও দ্বিতীয়টা স্বয়ং 
৮ ও মঠ পিউ পা শি রি হি & ০৪ ৬ পি 

স্বরবান্। অত্র, যত্র, তত্র, কুত্র, অমুত্র, অন্তর, বিশ্ব, সর্বত্র, উভয়ত্র, ইতরত্র, সমানত্র। 
্ মী - মি » টা নে এপ পপ * শি 

অন্মপ্া, সত্তর, পুরুত্রা, বছন্রা!, দক্গিপত্রা, দেবত্রা, মর্ত্ত্রা, পুরুষত্রা, মন্ষুষ্যত্র!, পাকত্রা, শযুত্রা, 

”, সি ন্ ৬ * শপ টি টে 

কুরুপঞ্লত্র। | হন্ত অ| দক্ষিণত্র। (খ' দক্ষিণ হস্তে ), পথে! দেবত্র। যানান্ (খা ধে সকল 

পথ দেবতাদের নিকট যায়)। 
ঠা নে শ কা রি 

(৩) থানার হ প্রত্যয়। ইহ, চা বিশ্বহ, বিশ্বহা, বিশ্বাহ! (সর্বত্র, সর্বদ। )। 
জী 

(৪) প্রকারার্থে হি প্রতায়। উত্তাি দক্ষিণাহি। 
রে ৮০ 

(৫) স্থান বা কালনির্দেশ অর্থে তাৎ প্রত্যয়। প্রাক্তাৎ উদকৃতাৎ, তাবত্বাৎ। 
০ ৫ 4 এ ৫ ০ ৮ 8 নদ ও 

আরাতাৎ, উত্তরাত্বাৎ, পরাকাত্বাৎ। পশ্চাতাৎ, অধস্থাৎ, অবস্তাৎ, পরম্ত(ৎ, পুরস্তাৎ, বহিষ্টাৎ, 

শি 

উপরিষ্টাৎ (স্ কেন? ভবিষ্পুরাণে “উদস্তাৎ, আছে )। 
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৫ ৮৫ ৬ ৫ ৮ 

(৬) প্রকার অর্থে থ ও থা প্রত্যয় । যথা, তথা, কথা, ইথা ( কথম্, ইখম্ ; শ ব্রা? 

নি ৫ রা - এ 4 

ইত্ধীৎ), ইমথা (বিরল ), অমুখা (বিরল )। অথ, অথা, বিশ্বথা, সর্বথা, অন্ঠথা, উভয়ণা, 
4. - ্ 4 - এ রর ১ - “এ. ৫ 
অপরথা, ইতরথা, যতরথা, যতম!, পুর্ব, প্রত্ুথা, উদ্ধাথা, তিরশ্চণ।, খতৃথা, নামণা, এবথ|। 

৮ 

পূর্বাক্ষরে স্বরস্থিতিই সাধারণ । বথা (-_ইব) ম্বরবিহীন। ভায়বো যথা, (ধা চৌরগণের 
ঈ্টায় )। 

শ চা দি রি ৃ মী 

(৭) প্রকারার্থে তি প্রত্যয় । ইতি, যতি, ততি, কতি, (কত্তিপয়)। হৃতি শব্দের 
০ টি . 2 ০৪ 

গ্রকারার্থে ঝবহার--ইত্যগ্রে ক৭ত্যথেতি (শত' ব্রা )- প্রথমে এই দিকে (বা এই ভাবে) 

কর্ষণ ( হলচালন! ) করিতেছে, পরে এ দিকে (বা এ ভাবে )। 
রী ৬ ০ রঃ রি ভি 

(৮) প্রকারার্থে ব প্রত্যয়। ইব (শ্বরহান ) এব (এবা ), এবম্, এবং বিদ্বান্ 

' এই জানিয়া)। ইব স্থানে "ব (পালি-প্রারতে ব, বব) অগপ্রাচীন টবদদিক সাহিত্যে 

দখা যায়। 

2, ঠা না না ০, 

(৯) কালার্থে দা, দানীম্, দি। তদাঁ, যদ, কদা, ( কদা-_খ' একবার ), ইদা সদ! 
নর ৮ 

সদম টা রবদা। ইদানীম্, তদানীম্, বিশ্বদানীম্ বানি, ভৈ- ব্রা, বিশেষণ ), বদি, সদাঁদ 
মা" সং)। 

হে ০5 ও ী ই রী রি ৫ 

(৯) প্রকারার্ধে ধা । একধা, দ্বিধা, (1থিধাঁ, দ্বেধা ), ত্রিধা (ত্তেধা ), ষড়ঢা ( যোটা, 
মী রি ও ৬ ৮5 নি ত ৪ রি নএ 

বডধা) দ্বাদশধা, একান্নবিংশতিধা, সহস্ধা, কতিধা, ততিধ! বন্ুধা, পুরুধা, বিশ্বধা, শশ্বধা, 
নু টি টা মী ০ শী টি সণ ৪ |. ৮ 

1াবন্ধ1, এতাবদ্ধা, মিত্রধা, প্রিয়ধা, ( প্রেধা ), খভুধা, বহ্ধি1। অধ, অধা (ও ৬থ) অন্ধা 
টা 

সত্যই ), সহ (সধ-)। 
ী 

(১১) বারার্৫ধে স। 1ঘঃ, , চু কচ) 
নি ৮৫ ৮৫০ ৮4০ এ 

(১২) বারারেে কৎ, কত্বঃ। এ পঞ্চরুতব:, নবরুদঃ অপরিমিতরুত্বঃ) সপ্তরতঃ, দশ 

হর ন্রাররিরাহ 2. 
তত্ব, স্বাদশকৃত্বঃ অষ্ট। বেব কুখঃ, জী (গালি “তিক্ খত্ত,ং )। এটা মূলতঃ গ্রস্যয় নহে। 

সপ -০ ৬ মী টি 

(১৩) দিনার্থে ছাঃ। অন্তেছাঃ, উভয়েছ্যঃ, উভয়ছ্যত পুর্বেছাঃ। 

(১৪) বাঙ্দার্থেনস্। একশ (একে একে, এক এক্চ করিয়া ) শত; ধতুশঃ (কালে 

কালে), অক্ষরণঃ ( অক্ষরে অক্ষরে ), গণশঃ ( গণে গণে )। স্বদ্ষশঃ ( কাদি বাদ), পরুশশঃ 



১০৬ সাতিভ্য-পরিষতপজিক। [ হ্যসংখ্যা 

4. 4 এ 
(প্রতাঙ্গে প্রতাঙ্গে ) তাঝচছঃ (সেই পরিমাণে ), সর্বশঃ (সবকে সব), মন্মশঃ ( মনে মনে )। 

4 রর ররর 4০ ররর: 
(১৫) প্রকারার্থে বখ। অগ্গিরন্বৎ ( অঙ্গিরার মত ), মনুঘৎ (মনুর স্ায়__খ), পূর্ববত। 

নূ 4. 1 4. রঃ রিনা 
ভমদগ্রিখৎ, গ্রত্ববং, পুরাণধৎ | খাবস্ত, (তোমার মত ), মাবস্ত, ( আমার মত)। দ্রখণ্ (শীব্র)। 

(১৯) ভম্মসাৎ, আত্মপ1ৎ, বস্ত ব্রাহ্মণসাৎ সবং বিভ্তমাসীৎ ( মহাঁভা- ) প্রভৃতির “সৎ, 
প্রঙায় বৈদিক সাহিতো নাই । সুতরাং স্বরও নাই। 

4 28 
(১৭) বিবিধ প্রতায়। গ্রাওর্ ( প্রথমে, সকালে ), সম তর্ (দূরে ), দকর্ষিণিৎ ( দক্ষিণ 

4 ররর রার্রারা শু ৫ 
তন্ত দ্বারা). |চকিত্তিৎ ( বিবেঠনাপুব্বক ), নূনম্ ( এক্সণেই ), নানাশম্ (নানাভাবে )। 

গণ কারক বিভক্তি ঘোগে। 

ছা রি 4 নু 
(স) দ্বিতীয়া (১) সব্বন।ম-যদ (যদ, যখন, বাহাতে ), ৩দ্ (৩1৬1 হইলে, তখন), 

১ র বা ৰ 2,702. 4. 
কিম (কেন?, কি ?), ইপম্ (এখন, এখানে ), অনস্ (এ, ওখানে ), কদৃ, কম্, মন্, সুখ, 

এ রা ধরা রা রা রা রা রা না 
ইদ্, চেদ (যদি), নেদ্ (ষাঁদ-না), এদ্, কুখ্বি্, কুাচদ্, নকীম্, মাকীম্, আকীম্। 

4 4 ৃ এ 4 চর চি 
(২) বিশেধা- নাম [ ননে ), ছ্খম্ (খে), কামম্ ( ইচ্ছাশত ), শঞ্ডম্ (রাজ ) 

এ. রি -০ 

রহস্ ( গোপনে, জনা[স্তকে, নজনে ), ওমম ( সত্বর )। 

ৃঁ শু ৬ ফিরা ধক এ 

(৩) বিশেষণ-দত্যম্ (সতা-সত্য )। চিপম্ (অনের-কাপ ), পুবম্ (পুরা), শিাম্ 

4 ৭. ৪ 
( সঙত ), ভূয়ঃ (আবার)। 

৪ | এ এ. রি হি চী ]. 

(৪) আতিশযো (০01071)8115010) ভক্লাম্ ও তমাম্। নঙগাম্, উচ্চৈস্তগম্, জেোকৃভসাম্। 

এই গুলিকে স্ত্রীলঙ্গ শবের দ্বিতীয়ান্ত বলা যায়। খণ্বেদ ও 'অথববেদে নপুংপকণিঙ্গ রূপের 

ৃ এ০ এ এ ৃ 
সমধিক গ্রয়োগ। সংশিতং চিৎ সম্তরং সং শিশাধ ( অথ, যাহ। ভ্রুত, তাহাকে জ্রততর কর), 

14. রর ৃ নি যারা নার 
বিতরং 1ব ক্রমন্থ ( খণ বেশী বেণী লম্বা পা ফেলিয়া চল), প্র তং নয় প্রতর* বস্টে। অছ (খ'-_ 

শু শু 

অধিক ৩ মঙ্গলের পথে তাহাকে পরিচালিত কর), ডদ্ এনমুত্তরং য় (অথণ--ইঠাকে আধকতর 

উচ্চে লইয়া! চল)। 

ক্রমণঃ 

আবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 



বাঙ্গাল। প্রাচীন প্ুথির বিবরণ 

শুপনজাহার গুদ্ধা ভক্তিমুক্তি প্লতর 

খন্দো। বিরের চরন্জুগল ॥ 

ডানফির অন্থাষনে প্রভূ ভাই ছুই জনে 

রিষামুখে করিল। গমন। 

করিলে রামের হিপ স্ুগ্রিবে করাল্যে মিত 

হেন বিরের বন্দিব চরন ॥ 

ইঙ্গিতে মহোদধি তরি জানকি ত্রান করি 
অক্ষ আদি মারিলে বিরগন। 

রাঁবনেরে চড় মারি কাঁপাইলে লঙ্কাপুরি 

চমৎকার হইলা! ত্রিভুবন ॥ 
নল উপলক্ষ হেতু ইঙ্গিতে বাঞ্ধিলে সেতু 

সমরেতে তুসিলে শ্রীরাম । 

জানকির ভ্রানকর্তা লক্ষনের প্রানদাতা 

হেন বিরে করে"! পরনাম ॥ 

রাঝন রনের কালে ময় দানবের সেলে 

পড়িলেন ঠাকুর লক্ষন। 

আশ্চর্য্য লাগে দেবগনে চমৎকার ব্রিভূবনে 

বির আনিলে হে গন্ধমাদন ॥ 

জয় করি লঙ্কাপুরি বিতিসনে দণ্ডধারি 
দেষেরে আনিলে রঘুনাথে। 

অভয় পদারবুন্দে মলয় জে মকরন্দে 
হেন বিরে বন্দো জোড় হাথে॥ 

হনুমানের চরিত্রগুনে জেবা যুনে একমনে 

রোগ হন্খ কিছুই না জানে। 
রাম তারে হয়েন সুখি বর দেন চত্দ্রমুখি 

বাড়ে সেই রামের কল্যানে। 

ঘিজ রূপরামের আয হইব রামের দাষ 

খগ্ডাবে অসেষ অপরাধ । 
রাম গুন চরিত্র গাইব জে দিবারান্র 

তিল আধ না করিব বাদ॥ . 
ভণিতার রূপরাম লেখক অথবা রামায়ণ 

নানের একজন প্রধান হইবেন । 

৪ ৪১ 

শ্ীঞীরঘুনাথের বন্দন। আরম্ভ ॥ 

সর্বব আগে বন্দো সিত1 রামের চরন ॥ 

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম বরের কারন। 
দক্ষিন বামেতে বন্দো ভরত সক্রঘন। 

সিরে ছত্রধারি বনে! ঠাকুর লক্ষন ॥ 
রামের ছুই মন্ত্রি বন্দে! ন্গ্রিব জানব বান। 

পদতলে বন্দিয়া গাইব বির হনুমান ॥ 

রামের ছুই ভাষা বন! লক্ষ্মি সরস্থতি। 
তিন দেবতা বিনে লোকের অন্য নাঞ্জচি গতি ॥ 

সরম্বতি ক্রপাতে কবির্ভ সভার রঞ্জি। 

লক্ষি দেবির ক্রপাতে সদাই যুখে তুঙজি॥ 
লব কুষ বন! ছুই রামের নন্দন । 
বিন! নৈয়া! বাপের আগে গাইল রামায়ন ॥ 

জোড় করে বন্দোহ' সে ঘটক চরন। 

ক্রপা কর ঘটকরাজ নইলাম শ্বরন ॥ 

রাম জন্মিতে ছিল সাটা সহশ্র বছর । 
রামকিত্তি রচিল! বান্সিক মুনিবর ॥ 

রাম না জঙ্মিতে করিল রামের অবতার। 

হেন মুনির চরনে মোর কোটা নমস্কার ॥ 
দবরথ রাজ বন্দে! রামচন্দ্রের পিতা । 

রামরূপ নারায়ন লক্ষ্িরূপা সিতা ॥ 

কৌসল্য। সুমিত্র। কৈকৈই রামের জননি। 

মা বলিয়া কোলে জার চাপিলা চক্রপানি॥ 

কিপ্তিবাস পণ্ডিত বন্দে মুরারি ওঝার নাতি। 
জার কঠে কেলি করেন দেবি সরম্বতি ॥ 

মুখুটী বংষে জন্ম ওঝার জগতে বিদিত। 
ফুলিমাসমাঝে কিত্তিবাধ জে পণ্ডিত ॥ 

পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে। 

জনম লভিল! ওঝ! ছয় সহোদরে ॥ 

ছে1ট গঙ্জ! বড় গঙ্গ। বড় বলিন্দ! পার। 

জথা৷ তথ! কর্যা বেড়ায় বিস্তার উদ্ধরি॥ 



৪২৬ 

বান্সিকি হইতে হৈল রামায়ন গ্রকাষ। 

লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিতিবাষ ॥ 

উদ্ধৃত অংশে কৃতিবাসের বানা করা 

হইয়াছে; আবার ভণিতাটিও কৃতিবাসের। 

শেষ,_. 
জর্বকীল ববনেব দেবের সঙ্গে বাদ । 

দেবতা অস্ুখি জাঁরে তাঁর পড়িব গ্রমাদ ॥ 

বিরোচন রাজার কন্ঠ নাম বিছ্যাতমালা। 

কতকররিড/ করিল জেন চর কল! | 
কনা দিধপ বঠে তিন সত জোর্জন | 

সাত সত জোঁজন দিখল কুম্তকর | 

জেন বর তেন কন্তা সোভে ছই জনে। 

কুস্তকর্প করিল বিভ। সেই ত কারনে। 

সয়দ্বর। নীমে ছিল৷ গন্ধর্বকুমাঁৰি। 

বিভিষন করিল বিভ1 পরম যুন্দরি॥ 
মুগ মারিবার তরে করিল গমনে। 

তিন জন আছিল হইল ছয় জনে ॥ 

বিভা করি তিন ভাই করিল৷ গমন। 
লঙ্কায় রাষ্য করে রাবন লৈয়! রাক্ষষগন ॥ 
মন্দোদরির পুত্র জন্মিল নামে মেঘনাদ । 

দেখিয়! দেবতাগন করেন বিষাদ ॥ 

মেঘের গর্জনে গর্জে লঙ্কার ভিতরে । 

দেব দানব গন্ধর্ব কাপয়ে জার ডরে॥ 

মেধ হেন ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতরে। 

মেঘনাদ নাম তার বাপ মায় ধরে। 

রাবি দিন কুত্তকন্প নিদ্রায় অচেতন। 

বিষ জোজন ঘর তার বান্ধিল রাবন। 

ত্রিষ কোজন ঘরথান বাদ্ধিল দিঘল। 

দধ জোজন ঘরথান আড়ে পরিষর ॥ 

চারি ক্রোষ ঘরের দুয়ার পরিষর। 

প্ীতিিত 

বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরধ 

১২৫। রামায়ণ- উত্তরাকাণ। 
ভীরামের অস্বমেধ। 

রচয়িতা--কৃতিবাস। 

বাঙ্গ।লা তুলোট কাগজ । আকার ১৪২১৫ 

ইঞ্চি। পত্র-সংখ), ২_-২০। প্রতি পৃষ্ঠাঃ 
৯-১১ পড্ক্তি। খগ্ডিত। 

--জত মুনি আইলা জন্তস্বানে॥ 

জামদি কৌসিক আইলা গরাসার। 
সানন্দ কস্যপ আহলা সাত্ত্থ মুনিবর ॥ 
নারদ মহামুনি আইলা ওনের সাগর । 

স্থমস্ত পৌলম্ত আইল! পুল্ব মুনিবর ॥ 

' ভরঘ্াজ স্থৃতিক্ষ আইল| ছুই বেকতি। 

দর্ববাধ! মুনি আইলেন মহাক্রোধমতি ॥ 
অন্রি অঙ্গিরা আইল! মহাতপোধন । 

মৎস্যকর্ন অগস্ত্য আইল! ছুই জন॥ 

মধ্য, 

জেইখানে রাম তথ! আইল ছুই জন। 
তিন রাম হইল জেন দেখে সর্বজন ॥ 
একই বল বিক্রম একই তিনের ঠাম। 
সৈন্ত সামস্ত জত দেখে তিন রাম ॥ 

সৈন্ সামন্ত জত প্রধান সেনাপতি। 
অনুমান করে তারা বুর্দে বৃহস্পতি ॥ 

পঞ্চ মাস সিতার গর্ত হইল জখন। 
হেন কালে সীতারে রাম করিল! বর্জন ॥ 

লীতারে বর্জিয়! রাম থুইল! বাহিরে । 
এই ছুই ছাওয়াল হইয়াছে মিতার উদরে।॥ 
রামের তেজ দেখিএ রামের ধনুক বান। 

আকৃতি প্রক্কৃতি দেখি রামের সমান॥ 

এই যুক্তি তার! সব অনুমান করে। 
সকল মস্ত্রিগন গেল প্রীরাম গোচরে ॥ 
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এই ছুই পিম্ত গৌসাঞ্ি তোমার তনয়। 

পরিচয় লহ গোঁদাঞ্িঃ কিবা হুর নয়। 

তোমার তেজ তোমার রূপ তোম।র ধন্তুকবান। 

আকৃতি গ্রক্কৃতি হছে তোমার সমান ॥ 
আপনি ভাবিয়া গোসাঞ্চি'চিন্ত মনে মনে । 

পঞ্চ মাষ গর্ত নিত! থুইলে এই বনে। 

সেই গর্ভে জর্দিয়াছে জমক মহোদর। 

ব্রিভৃবন প্রিনি]তে পারে মহাধনুর্ধার ॥ 

চন্্রযূ্য্য সর্গ মর্ত পাতাল জি ছাড়ে। 
তবে রঘুনাথ এই বাক্য নাহি নড়ে ॥ 

ইহা সভার জুর্দে কার নাহিক জিবন। 
প্রান লইয়া! দেশে জাই ন৷ করিহ রন ॥ 
এই জুক্তি রামেরে বলে সকল সেনাপতি । 
হেন কালে রামেরে বলে সুমন্ত সারথি ॥ 

(পৃ ১৪১২) 

শেষ, 

মুনি বলেন সুন দিত তোমারে কহি আমি। 
ছুই পুত্র লইয়া শীত। ঘরে চল তুমি ॥ 
শীতা বলেন দেখি আমি রামের জিবন। 
তবে মাএ পোঁএ ঘরে কৰিব গণ্ঘন ॥ 

এতে ক যুনিএ1 মুনি বসিলা ধেয়ানে+। 

ব্রিভুবনের জত কথা! ধেয়ানে মুনি জানে ॥ 
তপবনে কুণ্ড আছে মৃহ্সঞ্চারিনি । 

ধ্যান করিয়! তাহ! আনিলেন মুনি ॥ 

বার বৎসরের জি ফড়ার অন্তির লাগ পার। 

সেই কুণ্ডের জলে মুনি তাহারে জিয়ায় ॥ 
মুনি বলেন আধার বাক্য সুন সিদ্যগন। 

এই জল ছড়! দেহ সকল তপবন॥ 
হস্তি ঘোড়া! ঠাট কটক পড়িয়াছে জত ছরে। 

তত দুর ছড়া দেছ জমুনার তিরে॥ 

তারক মন্ত্রে জল পড়িয়া দিল মুনি । 

তপোবনে ছড়াইল মূর্ধ গ্রিংবর প'শি । 

_কটকের হাথ পা আসিয়া লাগে জোড়া। 
অসংক্ষ কটক উঠে দিয়া অঙ্গ বাগা॥ 

মৃত্তজিবেব পানি জদি হইল পরপন। 

শ্রীরাম লক্ষন জিগ! ভরথ সন্রধন ॥ 

১২৬। রামায়ণ-উত্তরাকাণ্ড। 
লবকুশের যুদ্ধ। 

রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 

১৪৪১৫ ইঞ্চি । পক্র-স্ংথ্যা, ১--১৮। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১১--১২ পঙংক্তি। ঘিপিকাল, সন 
১২২৬ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, ছগলী। 

, আরম্ত,-- 

কিত্তিব্যাস পণ্ডিতের রামায়ন রচন। 

ব্যাসের বচন ষুন বাপ পোএ রন।॥ 

জজ্ঞ পুন। দিবেন রাম জজ্ঞ লে লেষ। 

হেন কালে গেল ঘোড়া বালমিকের দেষ॥ 

পবন বেগে ঘোড়। তবে করেতার তরে। 

মুনির তপোবন গেলা জমুনার পারে॥ 
জে দিন প্ধে হবেক বালমিক সব জানে। 

লব কুস ছুই ভাই ডাক দিয়া আনে ॥ 
মুনি বলেন লব কু[স] যুন ভাল মতে। 
আমি চলিলাম আজি চিত্রক্রোট পর্বতে ॥ 

তথায় বিলম্ব লামার হবেক অনেক দিন। 

তপোবন রাখিয় তোমর! ছুই ভাই প্রবিন ॥ 

কার সনে ন। করিহ বাদ বিসর্ববাদ। 

মুনি সকল জানে গত পড়িবে পরমা ॥ 

বার মত মস্ত লয়্য। গেলেন বালমিকে। 

ছুই ভাই তোমর! থেনে বেড়াও কোতুকে॥ 

মধ্য, 

হরি হরি বলিবে রাম নির্দ নহে কোন কাম 

জন্ঞ হৈল সংহার কারনে। 
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তক্ষন জানিলাম মনে জিনিতে নারিব রনে 

জখন পড়িল ভাই শক্রঘন॥ 

ছই মিত্র দেসে ছিল ছুত গিয়া পলানাইল 
নিপ তিন য়ানিল জতনে। 

জতে[ক] করিল গত্ত ইবে বের্থঠৈল সর্ব 
অকারনে মোর জিবনে ॥ 

হুদিন কুদিন ছুই সভে য়ামি তিন ভাই 
এই সে বির হনুমান; 

সবংসে সাগররাঁজ বড় বড় কৈল কাজ 
ভগিরথ রাজা ধর্ম্ময়। 

হেন বংসে জনমীঞ্া কুল নিন্দ। ঠকলসিয়া 
ধ্িনে মোরে কাহার তনয় || 

এক কন্ষে ক্ষয় নাহি তবে কেনে য়ন্ত বহি 
বড় রপজস রহিল আঁমার। 

দসরথ বাপের ভরে দেব গন্ধর্ব কাপে ডরে 

হুর্জবংসে তনয় জাহার॥ 
বিধির লিখনবসে চারি ভাই একু মাসে 

প্রান দিল সিসুর সমরে। 

দেখিব কাহার মুখ ঘুচাইব এই ছুথ 
ভ্রিভুবনে রপজস য়ামার ॥(পৃঃ১৪।২) 

শেধ,--. 

বান্সিকের বচনে সিতা চলিলেন ঘর। 

লব কুন ছুই ভাই চলিল। সত্তর ॥ 

বালমিক মুনি বলেন স্থুন জান্বান। 

ডাক দিয়া ঝাট বিভিসন হনুমান ॥ 

তাহারে বহিল বাল্িক তপোধন। 

মরিয়াছিলে সভে সভার রাক্ষিন জিবন ॥ 

জিয্াইয়। দিল সভার প্রান দান। 

লব) কুস সিতার কথ! না কহিয় রামের স্থানঃ 
বাপে পোয়ে হেথা জেন নহে দরসন। 

দেশে নিঞা। আমি করাব সম্ভাসন ॥ 
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১। ইহায় পর একটু ছাড় হইয়াছে বোধহয়। ্ 

ূ লব কুস নিত মুনিরে নমন্ক।রি | 

বন্ত রলঙ্কার দিয়া চপিলা যস্ত[ঃ]পুরি ॥ 

রাম লক্ষন ভরথ সক্রধন বিভিসন। 

চারি ভাই ছুই মিত্র বন্দে মুনির চরন॥ 
মরিয়! ছিলাম মুনি তোমার...সাদে। 

কোথাকার ছই বালক পাড়িল প্রমাদে। 

মুনি বলেন রামি না ছিলাম দেসে। 

কোথাকার ছই বালক না জানি বিসেষে | 

ঘোড়া লয়্য। রাম তুমি জাহ জজ্ঞস্থান। 
সেই ছুই বালক লয়্যা জাব তোমার বিদ্যমান॥ 

রথ মন্ত্র বস্ত মুনি দিল য়ানাইয় | 
জে জাহার যস্ত বন্ত লইল চিনিঞ৷ ॥ 

.হেথায় দুই বালকের ন! পায় দরসন। 
দেসে লয়্য। আমি করাব সম্ভাসন॥ 

অজ্ঞ পুক্ল1 দেহো গিয়া জজ্ঞ হৈপ সেষ। 

সসন্ঠ সামন্ত ল্য রাম গেল দেন ॥ 

পথে জাইতে জুদ্বধের কথা কহে সর্বজন। 
এমন বালকের কথা ন!| স্থুনি কথন ॥ 

এত ছুরে ছুই বালকের কথ। বসান । 

কিপিবাস পঞঙ্ডিতের য়দভূত রচন ॥ 

ইতি পুস্তক সমাপ্ত । 

১২৫। রামায়ণ_উগুরাকাণ্ড। 
লবকুশের যুদ্ধ । 

রচয়িতা--কৃত্িবাঁস। 

বাঙ্গাল৷ তুলোট কাঁগজ। আকার, 
১৪ ৮৫ ইঞ্চি। প্রসংখ্যা॥ ১-.৩২। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১*--১২ পঙক্তি। লিপিকাঁল, সন 
১২৫৭ সাল। সম্পূর্ণ । 
আরম্ভ, 

রাম বলেন অন্ব্মেধ করিলাম সার। 
অস্বমেধ জজ্জ সম ফল নাহি আর॥ 
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এত জদ্দী কহিলেন কোমললোচন। 

যুনিয় হরিস হইল! ভরথ লক্ষন | 
রম জন্ঞ করিবেন ব্রন্ম। হরসিত। 

ডাক (দিনে বিশ্বকম্মে মানিল ত্বরিত॥ 

রক্ষা বলেন বিশ্ব কম্ম। কর সন্থিধান। 

রঘুনাথের জজ্ঞস্থান করছ নিম্মান॥ 

চঝিলেন বিশ্বকন্ম। ব্রহ্মার বচনে। 

ভরথ লক্ষন দোহে আছেন জেখানে॥ 

বিশ্বকম্মায় দেখি হরসিত ছুই জন। 

জোঁড হাতে 'বিস্বকম্ম। করেন স্তবন ॥ 

নানা রত্ব আনি দিল বিশ্বকম্মার স্থান। 

জন্তসাল। বিশ্বকন্মা করেন নিম্মান ॥ 

ভরথ লক্ষনের টাট দুই 'সক্ষোহিনি। 

ভাঙার হইতে রত্ব বহিঅআ। জে আনি ॥ 

ধোত প্রবাল রত্ব যুনে জেই দিসে। 
বহিআ বহিআ আনে চক্ষুর নিমিসে ॥ 

দিল মনি মানিক্যাদি গ্রবাল প্রস্তর। 

তিন ক্রোস ভুড়ে কুণ্ডু করে পরিসর ॥ 

উভে সভে জজ্ঞকুণ সতেক জোজন। 

নানা রত্বে জজ্কুণ্ড করিতু গঠুন ॥ 

আমসিবেন পিথিবির যত লরবর। 

রাজাদের জন্ক করে লক্ষ্য লক্ষ্য ঘর॥ 

যুবন্পে নিশ্মিত গজনস্তের চৌকাট । 

যুবন্নে নিশ্মিত সব ঠৈল থাট পাট ॥ 

মনিগনের ঘর নিম্মাইল থরে থর। 

বিবার স্থান ৫ঠকল পরম যুন্দর॥ 

তক্ষ দ্রব্য নান! জাতি বস্ত অনঙ্কার। 

নান! রত্ব ধন লয়্য। পুরিল ভাও্ডার ॥ 

দধি ছু্ধ ঘেত মধু আইল ভারে ভার। 
আতব তওূল ধান্ত সঙ্থা নাহি তার ॥ 

এক মাসে জজ্ঞস্থান করিল নিন্মান। 

নিম্ম।ইআ! বিশ্বকম্ম। গেল মিজ স্থান ॥ 

মধা১_- 

অজোধ্যাতে গিয়। পিত। করিল! প্রবেস। 
আনন্দে অবধি নাই অজোধ্যার দেস ॥ 
সর্ব দেসের লোক আইল অজোধ্যা লগরি। 
জয় জয় নুমঙ্গল পড়ে জত লারি। 

রথে হৈতে ভূমে সিত! লাস্বিল! জখন। 
দেখিয়! দিতার ব্বপ মোহ ব্রিভূবন ॥ 

দেখিয়! দেবতাগন হইল। হরসিত। 

আছুক অন্তর কাজ ব্রহ্জ] চমকিত ॥ 

ধন্ত ধন্ত রাগে সবে করিছে বাখান । 

আপনি আসিয়া লক্ষি হল! অধিষ্টান ॥ 

জোড় হাতে রহে দিত। রামের গোচর। 

হেন কালে বলেন রাম সভার ভিতর ॥ 
একবার পরিক্ষা দিলে সাগরের পার। 

দেবগন জানে তাহ! না৷ জানে সংসার ॥ 

ত্রিভুবনের লোক হইয়াছে এক ঠাই। 
আর বার পরিক্ষা আমি তব স্থানে চাই॥ 
পরিক্ষা করহু পিতা ত্রিভৃবনের আগে। 

দেখে জেন সর্ব লোক চমৎকার লাগে॥ 

পরিক্ষা লইতে সিতা করহ সহন। 
ভ্রিভৃৰনে ঘুচক আমার অগজয॥ 

এত জি বলেন রাম সভার ভিতরে। 

জোড় হাতে জানকি কহেন ধিরে ধিরে ॥ 

অগ্নি গ্রবেস করেছিলাম তোমার বর্জনে। 

ব্র্ধা জাহা বলেছেন বুনেছ শ্রবনে ॥ 

আনিলে দেসের তরে করিয়৷ আন্বাস। 

কোন দোসে আরবার দিলে বনবাস ॥ 

রাজার গ্রিহিনি হয়ে বনমর্ধে বসি। 

ফল মুল খাইয়া থাকি নিত্য উপবাদি॥ 
কোন দোষে রেখেছিলে না জানি বিসেষ। 

লবকুস ছুই পুত্র পাইল! উর্দেস। 
বেভিচারি প্রতি জেন কহে কটুত্র। 
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তেমনি পরিক্ষা! চাহ সভার ভিতর ॥ 

রাজার মহিসি জার যুখে আছে ঘরে। 
পরিক্ষ। লইতে আমি আছি বারে বারে। 

জন্ম জন্মাস্তরে গেোঁসাই তুমি হবে পতি । 
আমার লল্যাটে লেখ। ঘটিবে হুর্গতি ॥ 
আম] হেন লারি তোমার নাহি জেন হয়। 

এত বলি ছুলয়নে বারিধার! বয় ॥ 

আম! হতে অপজস পেতেছে। গোসাই । 
এ জনমের মত কিছু মনে করে! নাই ॥ 

এ দাঁসির জন্যে পু পাঁইল। বছু ছুখ। 

আর ন দেখিতে হবে পাপিঅসির মুখ॥ 
এ এান তেজিব আমি তব বিদর্মানে। 

বিদায় মাগিলাম প্রতি তোমার চরনে ॥ 

যুনিয়৷ সিতার কথ! লোকে লাগে ত্রাস। 

হাহাকার করি দ্বোহে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
(পৃঃ ২৪।২-২৫।১) 

শেষ,-- 

বিষ্ট, বলেন যুন ব্রহ্ধা আমার বচন। 

সংসারের লোক কৈল! সঙ্গে আগমন ॥ 

আসিয়াছে ত্বর্গপুরে আমার বচনে | 

সকল পিথিবির লোক রবে কোনথানে ॥ 

্দ্ধা বলেন যুন পৃভু আমার উত্তর । 
আসিয়াছে অলপ লোক আসিবে বিস্তর 

রামনাম মুখে বলে হলে পতন। 

সে হইবে ম্বর্গবাসি না জায় খণ্ডন ॥ 

রাম নাম করে জদি মরেত চণ্ডাল। 

সে চণ্ডাল হ্বর্গপুরে আদিবে তৎকাল ॥ 
রাম নামের ফলে মক্ষ পাবেত তক্ষন। 

মত্ত লোকে কি হুইল সন আর বাঁর। 
স্বরভূর জল ছিল পর্বত প্রমান । 
হেন জল কাদ! হইল আটুর লমান ॥ 
হাহাকার করে জম কানে রাত দিনে। 

বিক্ষ পরে পক্ষ নাহি [নাহি] জন্ত বনে॥ 
অসম্ায় জিব জন্ত সলিলে প্রবেসে। 
স্বরির ছাড়িয়ে সবে চলে ব্বর্গবানে ॥ 

পক্ষরূপ ছাড়ি সভে বিষ্টরূপ ধরি। 

রামের গ্রপাদে জায় বৈকৃঠ লগরী॥ 
রামায়ন রচিল! বাপমিক তপোধন। 

রামনামের গুনে হর বৈকৃষ্ঠে গমন ॥ 
মুক্তি অনুরূপ পথ অসেস প্রকার। 

শীর/মনামেতে হয় জিবের নিস্ত/র ॥ 

লক্ষ লক্ষ মহাপাপি গেল স্বর্গবাসে। 
তাহা! তে৷ দেখিয়া বর্গ! চতুন্মুথে হাসে ॥ 
চতুম্থুথে করে ব্রহ্ম! বিষ্টূর স্তবন। 
রামনাম তুলা নাহি নিস্তারের ধন ॥ 

আম! হেন কোটা ব্রহ্ম নাহি পান্ন অস্ত।. 

মহিম] না জানে বেদে তুমি হে অনন্ত ॥ 

র।মায়ন যুনিতে.জে করে অভিলাস। 

বৈকুঠেতে কোটী কল্প তাহার নিবাস ॥ 

অপুত্র যুনিলে পরে পায় পুত্রবর। 

মনবাঞ্চ। পুন্ন হয় যুখে থাকে লর ॥ 

কিন্তবাস পণ্ডিত লোকে কৈল হিত। 

ভাসা মতে প্রকাদিল! রামায়ন গিত ॥ 

শ্রারামকৃর্তন জেন অমৃতের খণ্ড। 

এত ছুরে সমাপ্ত হুইল উত্তরাকাণ্ড ॥ 
ইতি লবকুসের জুর্ধ সমাণ্ড হইল.....*লিখিত, 

শ্রীপ্রেমটাদ তান্ত পাটক গ্রকালা্টাদ 

তাস্যসাঃ বঃ দিঘি পরগনে সমরসাহি ইত্যাদি 

ইঠ্যাদি। 
পুথির নাম 'লবকুশের যুদ্ধ”) কিন্তু আছে 

তাহার লাগিয়ে কেন ভাব নারায়ন ॥ 

এন্ড বলি ব্রহ্ম! তবে হইয়া বিদার। 

রামনাম জে করে সে চতুবর্গ পাঁয় ॥ 
রাম সঙ্গে স্বর্গপুরে গমন তাহার। 
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গ্ীরামের অশ্বমেধ হইতে উত্তরকাণ্ডের শেষ 

পর্য্যস্ত। বজবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 

পুস্তকের সহিতও স্থানে স্থানে সাদৃশ্য আছে। 

১২৮। রামায়ণ-_-উত্তরাকাণ্ড। 

লবকুশের যুদ্ধ । 

রচয়িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল তুলোট কাগজ। আকার, 

১৫১৫ ইর্চি। পত্রসংখ্যা, ১--১২। প্রতি 

পৃষ্ঠায় ১১--১৩ পঙংক্তি। লিপিকাল ১২৬৪ 
সাল। সম্পূর্ণ। 
আরম্ত,-_ 

তুলসীকাননং ত্র যন্ত্র পন্মবনানি চ ইত্যাি। 

জখন জাহা হবে তাহা বাল্মীক মনি জাণে। 

লব কুস দুইটা তাই ডাক দিয়৷ আগে ॥ 
মোনি বলে সীতার পুত্র রহিলে কথা এ। 

লবকুপ প্রনমিল বাঙ্গীকের পায়॥ 

লব কুসে বলে স্ুন বান্মীক তপুধন। 

গ্রাত।ঃ]কালে আমাকে ডাক্ছি কি কারন॥ 

মোনি বলে সন তোমরা 'লীতার নন্দণ। 

বরূনের জজ্ঞ হেতু করিএ গমন॥ 

কার সঙ্গে না করিয় বাদ বিসম্বাদ। 

আদ্য অন্ত জাণে মোনি ঘটাব প্রমাদ ॥ 
তপবন রক্ষা! আজি করিব! ছুই ভাই। 

তপশ্যা করিতে আজি পাতালেত জাই ॥ 
এতেক বলিয়! তবে বান্সীক চলীলা। 

মোনিকে প্রনাম করি ধু হাতে লইলা ॥ 
ধনু হাতে ছুইটী ভাই করিল! গমণ। 

জণণীর চরন জাইয়! করিল বন্দগ॥ 
মাএর চরণে তবে প্রণাম হুইয়!। 

ধনু হাতে ছুই ভাই চলীল মেল! দিয় ॥ 

তোরিত গমণে গেল মনির তপুবন। 

উদ্যেসে প্রণমিল বান্মীকের চরন ॥ 

লব পদধুলী কুসে তোলীয়। লইল মাথে। 
বিচিত্র ধন্থ বাগ ধরিল বাম হাতে ॥ 

অবেদ সন্দাণ পোরে বান জত জাণে। 

প্রাত £]কালে ছারিলে বান বৈবাঁলে আইসে 

টোণে॥ 

এহি মতে দুই ভাই আছে তপুবন। 
অনজর্দাতে সভা করিছে কমললোচণ ॥ 

সত্রোগন গেল জ্দি মধুর] আশ্রমে । 

ভরথ লক্ষন লৈয়! যুক্তি করে রামে॥ 
রাম বলে সুন ভাই প্রাণের লক্ষন। 
রাজদই জজ্ঞ করিতে লএ আমার মন ॥ 

রাবন করিছি বধ সাক্ষাতে ব্রাঙ্মন। 
বিন। জজ্ঞে পাপ কভূ নহে বিমোচণ॥ 
বশীষ্টে বলে সন রাম দয়াময় । 

রাজসই জজ্ঞ রাম বর ছুক্ষে হয় ॥ . 

রাজসই জন্ঞ পুর্বে কৈল পুরন্দর। 

দেবতা মনিন্তে যুর্ধ আছিল বিস্তর ॥ 

এহি জক্ঞ করিয্নাছিল হুরিশ্চন্ত্র অধিকারি। 

জজ্ঞের দক্ষীণ। দিল বেচিয়! পুত্র নারি॥ 

এাঁহ জজ্ঞ করিআছিল সগর নৃপবর । 

বহ্ষসাপে মৈল তার সাইট হাজার কুয়র ॥ 
অশ্বমেদ জজ্ঞ করিলে গ্রজা1! লোকের হিত। 

সর্ধব কার্ধ্য সর্দি হয় মণের ৰাঞ্ছীত ॥ 
রাম বলে লক্ষণ আমার মণে লয়। 

অশ্বমেদ জজ্ঞজ আমি করিব নিশ্চয় ॥ 

মধ্য, 

নাচারি ॥ 

লক্ষন মরন স্থুনী কান্দে রাম রঘুমনী 
নুকাকুলে করি হাহাকার। 
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বন্মীকের তপুবনে পরিলেক সীসুর বাণে 

এ জঙ্ম্েতে দেখা নাহি আর।॥ 

তোমী ভাইর গুন জত আমী আর বাীবকত 

জত দুক্ষ পাইল! জে বনে। 

হেন গুনের ভাই ছাগ্গি ব্রেথা আমী প্রান ধরি 

জায় গ্রান লক্ষনের যনে 

তোমী জত ছুক্ষ পাইলা সমোদ্র বন্ধন কৈলা 

বানরগনের সঙ্গে শ্রম করি। 

'তোষার সাহষ বলে লঙ্কা জিনীলাম হেলে 

_ উর্ধারিলাম জণককুমারি ॥ 
ডর ঝা র ক 

ভ্রীরামের কানদণে " কান্দে পাত্র মিত্রগণে 
স্কাকুলে করে হাহাকার। 

কিত্তিবাস পণ্ডিতের বানি কান্দ কেনে রঘুমনী 
জায় সীগ্র যুর্ধ করিবার ॥ (পৃঃ ৭২) 

ভ্রিপদি ৷ 

সীত| কান্দে তুমী বসী শ্রীরাম নিকটে আসী 

ধরিয়! রামের দুই পাঁয়। 

আহা গ্রতু প্রাণেশ্বর একবার নঞাণে হের 
এ বলীয়া ধরনি লুটায় | 

জখন হৈল! বনাচারি আনিল! সঙ্গেত করি 

সর্বক্ষণ রাখীল! সাঁদরে। 

এখন দিয়া বন্জাধাত কথা গেল৷ প্রাণনাথ 

সঙ্গে করি নিয়! জায় মরে ॥ 

দগ্ডক বণেত ছিল বাবণে হরিয়। নিল 

তাথে জত করিল ক্রন্দণ। 

নানা বন বিচারিয়া আমার কারন বেস্ত হৈয়। 

বিক্ষ ধরি দিল আলীঙগণ।। 

লব কুস দুই ভাই তা সম! নিষ্টোর নাই 

বজ্জ বুক হইয়৷ নিষ্টোর 

যায়ন্তের অভরন নিসেদিল দুই জগ 

মুীলেক সীসের সীন্দুর ॥ 

এহি মত করূনা করি জণকের কুমারি 

লুটাইল রামের চরন। 
কির্তিবাষ পঙ্ডিতে কয় শ্রীরাম মরিতে লয় 

না কানায় ধর্যয হয় মণ (পৃঃ ১১।১)। 

শেষ, 

তগুবণে গীয়। মোনি দেখীল নঞ্াণে। 

সর্ব সৈন্ন সমে রাম পরিয়াছে রণে॥ 

মন্ত্র পরিয়৷ মনি দিল জঙলবার]। 

ওটীয়! বসীল রাম সু্ধ্যবংসের চোর! । 

পোণী জল পরি মোণী ডালীয়। দিল। 

হস্থি ঘোরা সর্ব সৈঙ্ ব্তিয়া উটীল। 
চারি ভাই বসীলেক প্রসন্ন বদণ। 

গায় তোলী বন্দে রাম মনির চরন ॥ 

ভীরামে বলেণ স্থণ মনি তপুধন। 
বল দেখী ছুই সীস্থু কাহার নন্দণ॥ 
তোমার জজঞে জাব কাঁইল সীন্ সঙ্গে লৈয়।। 
পরিচয় দিব কাইল জজ্ঞেত জাইয়!॥ 
লব কুসেকে ডাক দিয়! বলে মহাঁমোনি। 

জজ্ঞ সাঙ্গ দিতে রামের ধোরা দেয় আণী । 

ঘোরা লইয়! রামচন্ত্র করিল গমন। 

অজর্ধ! ভুবণে আসী দিল দরসণ॥ 

কিত্ভিবাষ পণ্তিতের অমতে লাহরি। 

রঘুনাথ আণন্দে সবে বল হরি হরি ॥ 

কি99িবাধ পণ্ডিতে কবিত5৫সীরমনী। 

উত্তরার সেস গাইল অপুর্ব কাহিনী ॥ 
জ্ীরামের কাহিণী সুনিলে বারে বুর্ধী। 

এত ছুরে সাঙ্গ হৈল লব কুসের যুর্ঘ 

ইতি লবকুসের যুর্ধ সমাগু ॥ 

গসক্ষল লীখীল শ্ীচন্্রকিসের দাষ। 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪৯ 

১২৯। রামায়ণ-ওতুরাকাণ্ড। 

(র।ম সহ) লবকুশের বাগতুদ্ধ । 

রচর়িতা- কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তৃলোট কাঁগজ। আকার, 
১৩২১৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,। ১-_৩৫। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ গঙক্ি। লিপিকাল, সন 

১২৪৩ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, বাকুড়া। 
আরস্ত,-- 

নারায়ণ নমস্কৃতা নরকে নরোত্তমধিত্যা্ি 
রাবন বিনাস করি শ্রীরাম লক্ষন। 
রিক্ষ রাক্ষস কপী রাজ। বিভিসন। 
রাজ! হইলেন রামচন্দ্র অদুর্ধ্যার পাটে। 
দেবানর লাগ লর ছঞ্জতলে খাটে॥ 
বিরিধ্কী বাঁসব বিভৃবৈবসত আদি। 
শ্ীরামের পদসেবা করে নিরবদি & 
সভাখণ্ডে রামচন্দ্র বসি সিংহাসনে । 
রিক্ষ রাক্ষস কপী বসি স্থানে স্থানে ॥ 
এই মতে আনন্দীত অনুপ্ধী লগর। 
রাঁজর্ত করিলেন এগার হাজার, বৎসর | 
রামের পালনে প্রজ। ছুখ নাহি জানে। 
বছ ক্ষিরবতি ৫হল সব গাভিগনে ॥ 
চতুম্পদ সম্তঞ্চ *% * বনসুমতি। 
আননদীত সর্বজন সদ! স্থখ অতি। 
সমক্মেতে মেঘগন বরিসয়ে নির | 
নির্বিরোধে অন্ধর্ধাতে রাজা রঘুবির॥ 
দেওান ভাঙ্গিয়। রামচন্দ্র মহাসয়। 
উঠিলেন সর্ধবজন বলি রাম জয়। 
হেন মতে আনন্দীত রাঁজ। রঘুবির। 
একদিন আনে গেল! সন্ধভুর তির 
সন্নন্ধু নিফটে এক ধজ্জকের ঘর। 
যাপধরে গেল ধোধি শ্বামি অগোচর ॥ 

ণ 

পরদিনে ধোবিনি পুচুশ্র আইল ঘরে। 
তার পতি অতি ক্রোধে কহিছে ভাজ্জ্যারে॥ 

রাক্ষসের ঘরে ছিল জনকনন্দিনি। 

তাহাকে আনিল! ঘরে রাজ! রঘুমুনি ॥ 
তেষন কলঙ্ক আমি রাখিতে লারিব । 

রাম রাজ! লই জে পুন্ুশ্র তোরে নিব ॥ 
সকলে সুনিল রাম এই সব কথা । 

নিচ মুখে অপমান ন্ুনি বড় বেখা। ॥ 

মধ্য, 

হেন কালে মুনিশীপ্ড দেখিঅ| লক্ষনে। 

সিম্গতি কহে গীয়! বাল্সীক সদনে ॥ 

লক্ষন সহিত সিতা আইল কাননে । 

দেখিআ আইলাম মুনি আপন নয়ানে॥ 
এত স্ুনি আনন্দীত বাীক তপোধন। 

এত দিনে মর গৃস্থ হইল পুরন 
রাম রাঁম বলি মুনি উঠি সীত্রগতি । 

মুনির শিল্ুর সঙ্গে জান মহামতি ॥ 
রামকৃষ্ণ রামকষ্খ সদ! জপেন মনে। 

লক্ষন সহিত সীতা৷ দেখেন নয়ানে ॥ 

সনমুখেতে দ্াণ্ডাইলা বান্দীক তপোধন। 
ছুই জনে করেন মুনির চরন বন্ধন ॥ 
আশীর্বাদ করি মুনি জিজ্ঞামেন কারন। 
তুমি ঘ্বোছে কেব। বট বলহু এখন ॥ 
মির্খ| না কছিবে তুমি সর্ভ জেন হস । 
কিবা! নাম কোথ ধাম দেহ পরিচয় ॥ 

লক্ষন বলেন গোঁপাঞী করি নিবেদন । 

পরিচয় দিব আমি মুন তপোধন ॥ 

অজ রাঁজ। পীতামহ দসরথ গীত] । 

লক্ষন আমার নাম সঙ্গে মোর সীতা ॥ 

রামের জানকি মুনি দেখ বিষ্ুমানে। 

বিন! ঘোসে রামচন্ত্র পাঠাইলেন বনে। 

ইত্যাদি ( পৃঃ৩।২-৪১) 



৫০ « বাঙ্গাল! গ্রাচান প্ু্থর [বিবরণ 

এক কথ। কহি শুন মুনির নদন। 
তোমর1 ঘোড়! দায় জত চায় আনি দিব ধন॥ 

রত্বমাল৷ গলে দিব £েম চাম্প্া তাথে। 

ফনিমুনি জড়িত করিয়া দিব তাথে॥ 

হিরাতে বান্দিআ দিব সব তপোবন। 

অষ্টালিক! পুরিস্া। আনি! দিব ধন। 

লব বলেন ধন তুমি দিবে মহাশয় । 

কিন্তু লক্ষীছাড়ার কথাতে বিশ্বাস নাহি হয় ॥ 
ঘরের লক্ষী পরের বার্কে করিলেন বর্জন 

হেন জনার কথা গ্রর্তর় না হছুঅ কখন ॥ 

লঙ্গীছাড়৷ হলে তাঁর বুর্দি হঅ হত। 

জ] ইছ! তাই বলে পাগলের মত ॥ 

তুমি জদি মরে গোসাঞ্ী দিতে পার ধন। 
তবে কেনে মিতা লক্ষী করিনো বর্জন ॥ 

গ্রীকে অর্ন দিতে লার তুমি দিবে ধন। 
তেই বলি লক্ষীছাড়ার সদা হ ভ্রম ॥ 

ইত্যাদি ( পৃঃ২২।২-২৩1১) 
শেষ, 

লব কুলে সঙ্গে লই বাশীক তপোধন। 
অজুষ্ধ্যাতৃবনে গেল! র্লামের সদন 1 

বিন। জন্তো হাথে লইম। ভাই ছুই জন। 

রামের অর্গে গাইলেন সগ্তকাও রামায়ন ॥ 

পিত। পুত্রে পরিচয় হইল সেই কালে। 
৪৯০....স কুসে রামচজ্্ করিলেন কোলে ॥ 

৮ শ্টীকেতে কাতর। 

.... 

8: 

ফ্প১। ৮ ০ ০ হইল তবে অজভুদ্ধ্। ভূবন। 
« ক্ষি নারায়ন মন্দিরেতে করিণ্নে গমন॥ 

ছেঞ্ধার্মিত হইআ] জেব| করে শ্রবন। 

সর্ব পাপে মুক্ত হয় বৈকুঠে গমন ॥ 

সংখেপে কহিল এই কথ পুরাতন 

স্ুনিলে ছুর্গতি থণ্ডে পাপ বিমচন ॥ 

কিতীবাম পরত্ভীতের জন্ম সুভক্ষণে। 

উত্তর/কাণ্ডের কথ! কারল রচনে। 

নিজ স্থানে জান্রা কৈল পবনননান । 

এইখানে সমাপ্ত হইল এ পুরান ॥ 

১৩০। রামায়ণ_উত্তরাকাণ্ড | 

লবকুশের পালা। 

রচয়িতা কৃত্িবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, 
১৪১৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,--১-১৬,-৮-১৯ | 

এক এক পৃষ্ঠায় ১*--১৩ পউ.ক্তি | 'লপিকাল 

সন ১২১৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান 

বকুড়া। 

ভরথ সক্তঘন বন্দি টহল! দৈবগতি | 

রাম ঠা রথ নঞ। আইল! সারধি।। 

রামের আগে সারথি জোড় করিল হাথ। 

ভরথ সক্রঘন বন্দি সন রঘুনাথ ॥ 

বিশ্তরু করিল রন দুই ভাই সনে। 
তত ভরথ বন্দি পড়িল! ছুই ভাএর বানে॥ 

হাথে গলে ভরথ বন্দি আছে তপবনে। 

রথ নঞা৷ আইলাঙ গোশাঞ্ী তোমার কারনে। 
এতেক সুুনিঞ প্রভূ কুপিলা প্রীরাম। 
কোপে সর্বাঙ্গে নিকলে কাল ঘাম। 

' পুষ্পক রথে রামের পড়িল হাকার। 

আনিয়। সাজন রথ জোগায় রথকায়। 

রঙ্গ র শ্ীজিত রথ কি কছিব কখা। 



বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রথের উপরে সুভে ইন্দ্র চন্দ্র ছাতা ॥ 

চ।রি দ্রিগে সভ1 করে সেত চামর | 

রথের উপরে অস্ত্র তৃলিল বিস্তর ॥ 

ধবল বনের ঘোড়ারাজ পবনে গতি । 

রথে নঞ| ভুড়িল রাজহংস গতি ॥ 

গাএ সান! দিণ রাঁম মাথাঁএ টোঁপর। 

করে ধরিয়া নিল রাম পুন্র ধনুসর ॥ 
রুূমিঞ লড়িল রাম রনের বিনাল। 

জজ্ঞকুণ্ড বন্দিতে গেলেন জজ্ঞপাল ॥ 

রাম বলেন বসিষ্ট না ছাড়িয় জন্ত স্থান। 

দিনে দিনে জজ্ঞ করিহ না করিহ আন ॥ 

জাত]! করিয়া লড়িন প্রভূ রঘুনাথে। 

জদ্ন জম্ম করিয়া সারথি চালাইল রথে ॥ 

মধ্য,-- 

'মুন[িকে] প্রনাম হঞ হাথে গাণ্ডিবান নঞ। 

সর্তরে ১পিপ। ছুই ভাই ।” “বাছা আর ন! 

দাই তপবনে। 'জানিঞ! স্থানঞ। মুনিগনে 

দিল মেলানি, 'ষুন বিধ্ধ মহাসয় কহিতে বা 

কিবা তয়”, 'জানিল জানিল রাম তুমি জত 
দয়াবান', 'ছুই ভাই রনগবে হাসিঞা হাঁসিঞা 

বলে" “বড়ই সংসয় মুনি পিতাপুে রন ন্ুনি+, 
'আজ্ঞ। দিল মুপিবর তুই ভাই জায় ঘর ইত্যাদি 

ক্রিপদী কয়টি পরিষংৎ হইতে প্রকাশিত 

উত্তরাকাণ্ডে প্রায় এরূপই পাওয়া .বায়। 
১০1২ সংখ্যক পত্রে মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে। 
শেষ, 
হেথ! বালিমিক মুনি করিল! গমন। 

দিতার বিদযমাঁনে আমি দিল! দরসন ॥ 
বান্মিকের চরনে সিত। হইল! নমস্কার। 

জোড় হাথে কহেন দিত! বিনয় বেবহার ॥ 
তপবোনে নিরন্তর বড় রোল যুনি। 

€ক হারিপ কে দ্িমিল কিছুই ন! জানি । 

৪৫১. 

দস মাস আছিলাম অসোক বোনের ভিতর । 
হারিথ রাক্ষল দব জিনিথ বানর ॥ 

মুনি বলেন সিত৷ সুনহ উত্তর । 

আর্চধ্য কম্ম করিল আজি ছুই সহোদর ॥ 

তিন খুড়া বন্দি করিল জতেক বানর । 

পুশ্পক রথে জজ্জর হইলা রঘুবর ॥ 

হয় লয় দেখ আসি আপন নয়ানে। 

এতেক কটক বন্দি আছিল তপবনে ॥ 

আগে মুনি পাছে সিতা হই কোউর | 

চারি জনে সাস্ভাইল তপবন ভিতর ॥ 

নান! মায়। জানেন সিত। ঠাকুরাণি | 

মায়া হইতে হইল! দিত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মনি ॥ 

দেখিলেন জত কটক বন্দি আছে তপবনে। 

ভরথ লক্ষন বন্দি আর সক্রঘনে ॥ 

অঙ্গদ আদি দেখিলেন জত কোপিগন। 

হেট মাথায় বন্দি আছেন পবননন্দন ॥ 

সিতা৷ বলেন যুনছ গোসাঞী কর অবধান। 

সভাকে আমার অ।গে করহ ছাড়ান॥ 

সকল কটক পাঠাইবে রামের বিদামান।, 

সভাকে পাঠাক়্য। রেখ বীর হনুমান ॥ 

বঙ্গমন্ত্র মুনিরাক্গের তখন মনে পড়ে। 

মুনির আজ্জয় বানরের বন্ধন সব খুলে॥ 

মুনির আর্ায় বৃক্ষে ধরে নান! ফণ। 

ফল মুল থায়্যা বানর হইল মিতল ॥ 

লব কুস দাওাইল! হাথ করিয়া গোড়া। 

মুনি কহেন বাছা আনিয়! দেহ জজ্ঞের ঘোড়! 

বান্মিকবচন হছে না করিল আন। 

ঘোড়া আনিয়া দিল মুনির বিদ্যমান ॥ . 

মুনির চরনে দুধে হল! নমন্কার। 

জজের ঘোড়! পাইয়া সভার আগুদার 

মিতার বচন যুনিয়া না করল আন। 
সভাকে পাঠাইয়া রাখিল হনুমান ॥ 
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সুনির সঙ্গে হস্ছমান করিল! গমন। 

সিতার বিদ্যমানে গেলা পবননন্দন ॥ 

- সিতাকে দেখিল গীর৷ অন্তিচ্তসার | 
দেখিয়া হনুমান করে হাহাকার । 
জেমন ছুখি িতাঁকে দেখিল তপবনে। 

তাহাকে অধিক হুথি রামের বিহনে ॥ 

সিতাকে প্রনাম হনুমান সহশ্চেক বার। 

আসিববাদ দিল সিতা আনন্দ আপার ॥ 

কিব্তিবাস প্ডতের কবির্ত বিচক্ষন। 

উর্তরাকাণ্ডে গাইল গিত অমৃত সমান ॥ 

ইতি লবকুদের পাপ! কথক সমাপ্ত ॥ 

১৩১। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
লবকুশের যুদ্ধ । 

রচয়িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার,১৩ ১» ৫ 

ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৮। সম্পূর্ণ । 

আরম, 

ভরথ সক্রঘন ধন্দি দৈবের সে গতি । 

বার্ত। দিতে চলিলেন সুমস্ত শারথি ॥ 

জন্ঞস্থাণে বসিএ। আছেন রঘুনাথে। 
হেন কালে সমস্ত দাগডাইল জোড় হাতে ॥ 

সুমন্ত বোগেন প্রভু করি নিবেদন। 

আজি সিগুর হাতে পড়ি ভগ শক্রথন ॥ 

এত ক্মুনি রামচজ্জ পড়িল ভূমিতলে। 
বক্ষ তিতিঞা। জায় নঞানের জলে ॥ 

হাহাকার করিঞ1 কান্দেন রখুনাথে। 

ভাই ভাই বলি কান লোটাঞা। ভূমিতে ॥ 
রস্মমেধ জজ্ঞে ছেল এতেক এবাদ। 
কে জানিবে জজ্ঞ কৈলে হবে বিশন্বাদ | 

জদবান বেলে প্রস্থ স্থন রখুনাথ। 

ইখে বড় বন্ধ: 

জানি হে জানি হ্রাম 

তোমার নিকটে বলি করি প্রর্নিপাত। 

আপনে চলহ প্রভু যুদ্ধ করিবারে। 
সির করি বিনাসহ য়ে ছুই সিম্থুরে ॥ 

চল সভে মিলি আজি করিব শংগ্রাম। 

মন্ত্রির বচনে গ্রবোধ না মানেন রাম ॥ 

হাহাকণর করি রাম কান্দে ভাইএর খোত 

মুচ্ছিত হইল বাক্য নাহী খবরে মুখে ॥। 

কার্দিতে কান্দিতে রামের মহাক্রোধ হৈ 

ক্রোধমুর্তে রামচন্ত্র উঠিঞা বসিল ॥ 

স্থমন্তের তরে ডাকি বোঁলেন নারায়ন। 
রথ সর্্জ কর যুদ্ধ করিব গমণ ॥ 

এতেক শুনিঞ তবে সুমন্ত শারথী। 

সংগ্রামের রথ শাজাইল সিশ্ ্রগতী ॥ 

স্বন্নের রখখাঁন মানিকের চাক|। 
ঝলমল করে রথে বিচিত্র পতাক। || 

চারি দিগে দিল রথের মানিকের ঝার1। 

চারি ভিতে শোভা করে মনি মানিক হির। | 

হাড়িয়! চামর বান্ধে রথের উপর। 
ধবল বয়ে অষ্ট ঘোড়া জোড়ে রখ পর ॥ 
মউরের পুঙ্খে করে রথের ছাওনি। 

চারি ভিতে বাজে রথের বিচিত্র কিদ্কীনি॥ 

নান! অস্ত্র রথ পরে তে!লে শারি শারি। 

গুহার সাপড়া তোলে তৃঙ্গারেতে বারি ॥ 

শাঁজাইঞ| রথখান অতি সিগ্বগতি। 
র।মেরু সম্মুখে লৈঞ| করিল প্রনতি || 

মধ্য,-_ 

দেখিয়! লিস্তুর ঠাম কৌত্ভুকে পুছেন রাঁধ 
সিন্থ কোন বংশে তোমার জনম । 

বিদিত জাহার পয় 

জাতি যুদ্ধি পুহ্থে কোন জন || ' 

তুমি. অত বলবান 
পুন? পুন কর হিয়দাপ | 
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হাঁথে ধর গাণ্তীবান পুরে তুমি সন্ধান 
তবে আজি বুঝিব প্রতাপ ॥ 

বৃদ্ধ মেক জর! নারি তাহাকে রণেতে মারি 

বিরপণ। জানাইলা ব্রিভৃবণে। 
অহল্যা পাশান ছিল তাহে তুমি মুক্ত কৈল 

গৌতমের সাপাস্ত বচনে ॥ 

তবে বোল নৌকাঁখানি কাঞ্চন কর্যাছি আমি 
এবুস্ী পাইল! তৃমি কতী। 

শৈই ইশ্বরের ইচ্ছা তাহা!মনে কর মিছ 

শেই কর্ন তোমার কি শী 
মি পাত জার শনে তার ভাইএ মার রণে 

কে বোলে হে পরম দয়াল। 

রাবণ আর কুস্তকর্ণ 
তাঁরে মারি কর অহঙ্কার । 

আজি আইশ মোর রনে এই ত সংগ্রাম স্থাণে 
এখনে বৃঝিব তব বল। 

এত স্থুনি রম্ুমুনি কোপে ক্লে জেন অগ্নি 

গাণ্ডীব নইলা মহাবল ॥ 
কিবা ছুই সিল মানি নহে বা মাপনে মগ 

এত বলি পুরিল টদ্কার? 

স্বর্গে দেখে দেবগণ বিশ্ময় হইল মন 

ঘ্রিভৃবণে নাগে চমৎকার ॥ 
এত সনি ছু জণে গাতীব ধরিঞ। টানে 

_ মহাক্রোধে ছাড়িল নিম্বাস। 
লব কুশ ছুই ধিরে... রাম পর অঙ্গ এড়ে 

রচিল গণ্ভীত কি্তীবাশ ॥ 
ূ (গৃঃ€।১-২) 

এখ। সিতা কামচজ্রে দেখিঞ্ নঞ্ানে । 

মুচ্ছিত হইঞ্চ সিতা৷ পড়িল! ভখনে॥ 

হাহ! প্রভূ রামচজ্জ ছাড়িল জামারে। 
অভাগিফে 'ক্া ফি করিব গদাধরে ॥ 

আর না দেখিব প্রতৃর ও রাজ! চরণ। 

নাহি গনি এক বন 

আর কি দেখিব আমি অজোধ্যাতৃবণ ॥ 
উঠিঞ্| জানকি পুন চাহে রাম পাণে। 
তথ চারি দ্বিগে দৃ্ী করে নারায়ণে ॥ 
সিতার বদন রাম দেখিতে পাইল। 

হা জানকী বলি রাম কান্দিঞ। পড়িল ॥ 

দিত ।সত| বলি রাম উঠে অচম্বিত। 

আথি ঠারি বোলে মুনি সিতাকে তুরিত ॥ 
সুনিঞা! মুনির বাক্য সিতার গমন । 

এখা পিতা না দেখিঞ্। চিন্তে নারায়ণ ॥ 

রাম বোলে এই ক্ষণে দেখিল নিতারে। 

কোথ। গেল সিতা মোর বোল মুনিবরে ॥ 
মুনি বলে রামচন্দ্র বলিয়ে তোমায়। 

বটআড়ে চন্দ্রছাঁয়৷ দেখিলে মহাশয় ॥ 

এই বাক্য বলি রামে গ্রবোঁধ করিল। 

মুনি প্রতি রামচন্দ্র বলিতে লাগিল ॥ 

্ম মুক্ত করি তবে দিল! মুনিবর। 

বাগডোর ধরিঞ। লইল অন্ুচর ॥ 

রাম বোলে তে।মাকে করিলাম নিমন্ত্রন | 

অজ্ঞস্থাণে নৈঞ। জাঁবে সিন্থ ছই জণ।॥ 
কালি জেন ছুই গিস্থ চলে জজন্থাণে। 

পিস্ুমুখে সুনিব অপুর্ব রামারণে ॥ 

এত সনি মুনিবর.বোলেন বচন। 

অবশ্য লইএঞ। জাব লিন ছুই জণ ॥ 

এত সনি আনন্দিত রাম গদাধর। 

বিদায় মাগিল। রাম মুনির গোচর ॥ 

মুনির চরণে রাম কৈল৷ গ্রণিপাত। 
সসৈন্কেতে রার্ধোতে চলিল! রতুনাথ ॥ 
শ্ীরামে বিদার করি মুনি গেল! ঘর। 

সরভুর পার ছৈল! রাম গদাধর ॥ 

বাস্তভাণ্ড বাজে কত বিবিধ বাজন। 
রাম জয় রাম জয় ডাকে শন্তগন॥ 

চারি তিতে সন্ভগণ করে কোলাংল। 
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গ্রবেশ করিল! রাম অজোধ্যানগর ॥ 
দেখিঞা সকল লোক আনন্দীত মন! 
আনন্দীত হৈল তবে অঞ্জোধ্যাভৃবণ ॥ 
পাত্র মিত্র সংহতি বলিল! গদাধর ৷ 

লক্ষ্মণ ধরিল! ছব্র মাথার উপর ॥ 

কিন্তীবাশ পত্তীত কবিত্রে বিচক্ষণ । 

র।মনাম ন্মরণে পাপির পাপ বিমোচন ॥%। 

১৬২। রাগায়ণ- উত্তরাকাণ্। 

লবকুশের যুদ্ধ । 

রচয়িতা কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুষ্গোট কাগজ। আকার ১৩৪০৪ 

ইঞ্চি। পর্রসংখ্যা, ২--৮। এক এক পৃষ্ঠায় 
৮--১* পঙ.ক্তি। খণ্ডিত। 

আরস্ত,-. 

ত্রাস পাইয়৷ রাজ! আপন! নেহালে ॥ 
[সন্ত সহিত স্থি ছলাও ট.ুটিয়া আইল বলে। 

আপন সন্ত চিনিতে নারে তাহার মিসাপে॥ 

মোহ!দেবের পাক পড়ি কাতরত বোল বলে। 

কূপ কর গোপাঞ্িঃ মোর সন্ত সকলে। 

উঠ উঠ মহারাজ! বলেন মহেম্বর। 

পুরূস এড়িয়! তৃমি আর মাগ বর।॥ 
মহাদেবের বটন রাজ। সুনিঞা দারন। 

দেঁবির চরনে পড়িয়! রাজ করেন করন ॥ 

দেবি বলে দেযোর] বোল আন করিতে নারি। 

এক মাস পুরূস ছবে এক মাস নারি ॥ 
এক মান পুরূস হবে আমার বর দানে। 

আক্ষেম৷ না কর রাজা চল আপন স্থামে॥ 

পুরূস হয়া স্থি হইলাহে। নহিব প্মরন। 

এন্টি হয়| গু রূম] হৈলে হবেক পাদরন। 

জে মাসে হইব সেই সগের়ান।: 
পূর্ব মাসের বিভ্রান্ত সঘ হব পাসরদ ॥ 
রাজা বলে মাসেক হব পরব হুনরি। 

মাসেক পুরূম হব রূপের মাধূরি ॥ 

পরম হুদ্গরি রাজ। হইল! দেবিবরে। 

রাজ্য ছাড়িগ! বুগে রাঙা স্ত্রী অনৃচরে ॥ 
ভীরামের কথ! হুনিয়। ভরথ লক্ষন হাসে। 

অদ্ভুত অদ্ভূত বলিয়া কথাকে প্রসংসে ॥" 
ভরথ লক্ষন বলেন গোসাঞ্চি বড় উপহাস। 

স্ত্রী হয়। কেমতে রাজ। বঞ্চে এক মাস। 

পূরূস হয়া এক মাম কোন মতে বঞ্চে। 

এতেক বিপত্য রাজার কত দিনে ঘুচে ॥ 

প্রকৃতপক্ষে পুথির আরম্ভ ইল! রাজা 

উপাথ্যানে। 

পশ্চিম দিগ জায়ে ঘোড়া! আপনার মনে। 

হেমগিরি পর্বত সুই কাঁঞ্চনে ॥ 

সুবর্ম [পর্বত দেখি লাগে চমৎ] কাঁর. 

বিন্দৃগিরি তরিয়। ঘোড়। হইল! পার॥ 

মেরূপর্র্বতে গেল লক্ষন ঘোড়ার গমনে । 

মেরপর্বতে রছে ঘো্ধ। বেলা অবস।নে॥ 

মেরপর্ধতের নিকটে পশ্চিম সাগর। 

পশ্চিম সাগর বুলিয়। ঘোড়! নড়িল। উত্তর ॥ 
উত্তর দিগ গেল ঘোড়। দেখিতে হুনর। 

হিমালয় পর্বত গেল ঘোড়। ছিমের নগর ॥ 

পবন €বগে গেল! ঘোড়া আপনার মনে। 

উত্তর সাগরে ঘোড়! ব,লে কথক দিনে ॥ 
নান! দেন ভ্রমে উত্তরের গ্রাম নগর। 

পূর্ব দিগ গেলা ঘোড়। দেখিতে সুন্দর ॥ 

পুর্ব দিগের লোক সকল পিঙ্গল মৃত্তি ধরে। 

লক্ষনের কটক দেখিরা জঝিতে হীকারে ॥ 
নান৷ অন্ত লয় লোক জ্বিবারে সাঞ্সে। 

শ্রীরামের ঘোড়। দেখিয়! র্বালোকে পুজে। 
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উদয় গিরি পর্বত বলে উদ্নয় সেখর। ১৩৩।' রামায়ণ অরণ্যকাখ পৃ 

নান। দেস দেখে জোথা উদর করে দিবাকর। রচগিতা--কৃত্তিবাস । 
নু € ্ 

পূর্বসাগর বলিয়া ঘোড়া ক দক্ষনে। বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৪১ 
হি ক ক ০ ৪& ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,-১--৪১ | সুচীপত্র ১। 
ন দিগ বলিয়া ঘোড়া আহল দস মাগে। 

তি ৮" রর প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙংক্তি। লিপিকাল, ১২৩ 
দক্ষিন বলে ঘোড়। বংসর অবসেসে | 

সাল। সম্পূর্ণ। 
বন উপবন ঘোড়া সকল নগর বলে। | 

আরম্ত,--- 

বেলা অবসান রহিল! সমূর্ধের কুলে ॥ 

নান! দব্য মেলিল জআসীয়৷ মোধুর হুন্বাদ। 

সকল দব্য খাইল থগ্গিল অবমাদ | 

সমুদ্রের কুলে রহিলা লক্ষন জোর্ধাপতি । 

পরিত্যমে নিদ্র। জায়ে সন্ত সেনাপতি ॥। 

নাটে গিতে নান! বেসে থাকি নানা বেসে। 

ঘোড়ার দিগবিজয় গাইল কিতিবাসে ॥৬। 
(৭-৮১1২।) 

উদ্ধত অংশ এবং পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
উত্তরাকাণ্ডের ২২* পৃষ্ঠার পাঠাস্তর অনেকট। 
একরপ। ইহার পর,-- 

ভজ্ঞ করে রোঘৃলাথ নয় মুনিগনে। 

হেন বেলা ঘোড়া গেল শ্ীরামের স্থানে ॥ 
রাম বলেন হুন সকল মুনিগন। 

কার্য সির্ধ হবেক আমি জানিল কারন ॥। 

জজ্ঞসালাএ ঘোড়া হরিস সকল রিসি। 

ধন্য ধন্ত বলিয়া সভে ঘো[ড়া]কে গ্রসংসী ॥। 

জত জত মুনি সকল বৈসে তপবনে। . 

সকল মুনি আইলা রামের আমস্তনে | 

ইত্যা্দ (৭1২) 
এই অংশ মুল আখ্যানের সহিত সংলগ্ন 

নহে । শেষের পাতাখানি অন্ত গুথির | 

রবির কিরনে হয় পোহাল সর্বরি। 

শ্রীরাম লক্ষন আইল! সিত। সঙ্গে করি ॥ 

মুনির আগে বিদায় মাগে ছুই ভাই। 

আসির্বাদ কর আমর। বোনবাস জাই ॥ 
সোঁকেতে মরিয়াছে মোর পিতা দসরথ । 

প্রবোধ করিয়। দেসে পাঠাইলাম ভরথ ॥ 

ত্রিরাত্রি পিতারে গিয়! দিব পিগদান। 

মুনিকে গয়ার পথ জিজ্ঞাসিছেন রাম ॥ 

নিবেদন রঘুনাথ করি তোমার পায়; 

গোলক ছা।ড়য়! প্রভূ হইল! অবতার । 

তোমা হৈতে নির্ভয় হইবে সংসার ॥ 

বস্র ভল্লুক বোনে আছএ গাণ্ডার। 

জানকিকে রাম না করে চক্ষের আড়।। 

ভ্রমন না কর রাম অনেক অনেক দেস। 

সঙ্গেতে স্ুকমলা সিত। পাইবে অনেক ক্লেষ। 

নিকটে থাকিহ খাঁষ তপন্থি আশ্রমে । 

সিতা সঙ্গে করা! না জেউ হুর বোনে ॥ 

পুজ] জপ জজ্ঞ রাম সকল ছাড়িয়।। 

রহিলাম রাম কেবল তোমার মুখ চ্যায়্যা | 

গ্রনাম করেন রাম ভরঘবাজের প্রায়। 

সকল সিস্য মেলি রামকে করেন বিদায়। 

গয়াককৃত্য শেষ করিয়া! রামচজ্দের কাশী 

ধা, 

১) ইহার পয়ের গঙ্.ভিটি ছাড় পাড়য়াছে। 

উর 
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রামের বিনয় করে জানকি লুঙ্গরি। 
ধিরে চল রামচদ্দ হাটিতে না পারি। 

কতৃ নাই হই যাঁমি কুটির বাহির । 

আজি বিশ্রাম কর প্রত জাব কত ছুর ॥ 

রামচন্দ্র বলে নুন জানকি রূপসি। 

সংসারের ছুল্লভ স্থান দেখি গিয়। কাঁসি । 

৬প্ ৭৯২) 
বকে কাঁনী। গুবেশ। 

সিত। লর়্যা বারানসে করিল গ্রবেষ ॥ 
(৮1১) 

ঠচার এর রান; লন্ঘ? ও গীতাকে দোখির। 

এবং তীহাদের পরিচর পাইয়! কাঁশীবাসিগণের 

খেদ্র। অনন্তর কাশীরাজ সিংহনরপতি সহ 

রামাদির মিলন বর্ণিত । 

কাসিবাসি লোক দেখ্য। ছাড়য়ে নিন্বাব। 

কোন বিধি কঝিল। রামের বোনবাষ ॥ 

ধন্য ধন্য কৈকৈ পাসান তোর হিয়া । . 

ফেমনে ধর্যাছে প্রান বোনবাহ দিয় ॥ 

সকলের প্রান রাম নয়নের তারা । 

সতিসাধা পতিব্রথ। ঝুরিছেন তারা ॥ 

অখিলের নাথ রাম দেবাধিদেবা । 

তবনতে লয়্য। চল করি গিয়া! সেবা ॥ 

বারানসির রাজ সিংহনরপতি । 

ভ্ুমিতার পিত। লক্ষণ জার নাতি॥ 

লোকমুখে নিপতি স্থুনিল সন্বাদ। 

* পরিবার লয়্যা আইল করিতে আসির্বাদ। 
: বাম সিতা। লক্ষণে করিয়া সন্বাস। 

তিন জনার মুখ হের ছাড়িল নির্থাস।॥ 
ধন্ত ধন্ত দসরথ কটিন তোর হিয়!। 

ফেমনে বেঙ্গাযাছে প্রান বোনবাস দিয়া ॥ 

রামকে লইর! হৈল্য কঙ্গনের রোল। 

সন্বরিতে নারে কেহ নয়নের জল। . 

' নাম বলেন পিতা মরেছে আমাদের সোকে। 

চিন্রকুটিতে লংবাদ পাইলাম গুরখের মুখে। 
মোর সোকে দসরখ তেজেছে পরান। 

বিপদে আসিয়! করিলাম পিগুদান। 
চ্্য বৎসর আমার নাহি মাজ্ের আস। 

এক রাক্তি কানিতে আমি করিব বাষ। 
রাম বলে মছারাজ। ন। কর [বসাদ। 

বোনবাদ কি ইখে দেহ আসির্ববদ। 
বিস্তার বলিলাম লক্ষন ন। রক্লি ঘরে। 

বোনবাস এলে মোর ছুখিবারে ॥ 

মন হমিার এানধন লক্ষন ওনের ভাই | 

মারের কোল সর করি বোনে লয়া। জাই | 

রাঁজা বলে রাম জিবনে নাহি আস। 

কার বোলে রোথাকারে জাহ বোনবাস 

কত ছখপাবেরাম থাক মোর দেসে। 

জানকি লক্ষন লয়! না জায় বোনবাস ॥ 

সংসারের ছুষ্পভ আমি কসির রাজ1। 

গঙ্গাশ্রান কর নিত) কর [সব পুজা ॥ 

দিববা স্থান দেখ রাম ভাগিরথির তির। 

আজ! কর রঘুনাথ বোনাই কুটির ॥ 
জীরাম বলেন রাজ! & লয় মমেতে। 

ভ্রমিব জতেক তির্থ আছে এ ভারথে। 

ইত্যাদি (পৃঃ ৮1২-৯২) 
ইহার পয় আস্তিক উপাখ্যান ও যাগুব্যের 

কথ! উল্লেখযোগ্য। শেষের দিফে চাতবের, 

মাছরাঙা পাখীর ও ম্ডুকের উপাখ্যান পাওয়া 

যায়। পরে ফল আহরণের নিমিত্ত. লঙ্ণের 
মহাদেবের কদ্লীবনে প্রবেশ, হচ্ছমান্ 
কর্তৃক লক্ষণের বন্ধন, রামের হাতে হনুমানের 
পরাজয়, শিবরামের সংগ্রাম এবং পার্বতী 
কর্তৃক নিবারণ ইত্যাদি বর্ণিত। 
শেষ,” 

আনঙ্গে লক্ষন সঙ্গে চলিল। গ্ীহরি। 



বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 

সনমুথে দেখে রাম রিস্তমুখ গিরি ॥ 

নানাজাতি বৃক্ষ মেখে পর্বত উপজ। 

ফল ফুলে পরিপূর্ণ অতি মনহর ॥. 
চারি দিগে সোতা করে চনানের তর । 

সারি.সারি আছে আর দেব্দার ॥ 

বকুল পলাস আর দেখিতে উর্জল। 

আম্ব কাটাল আর নানাজাতি ফল ॥ 

পর্বত দেখি রাম হল! আনন্দিত | 

এই পর্বতে পাইব গ্প্রিব মিত। ॥ 
পদশ্রমে ঘাম পড়ে বহিয়! বদন । 

হাথে গাঙ্ডিবান রি আইল] নারায়ন ॥ 
লক্ষন সহিত উটে গাণ্তীবান হাথে । 

উঠিয়া [ জান ] জানকিনাথ পর্বত রিশ্তামুখে ॥ 
পর্বতের আনন্দের কথ! কে বলিতে পারে। 

বরদ্ধার বাঞ্চিত পদ জাহার উপরে ॥ 
পর্বত উপরে প্রভূ হাথে গাণ্ডিবান। 

পর্বত উপরে দাগাইল রাম ॥ 

অঙ্গের বরন জেন ইন্দনিলমুষগি। 

অরূন নিজ্জিত রা! চরন দুখানি ॥ 

গ্থুল]লিত জিনিয়! মৃনাল্ হাধের দণ্ড। 

দক্ষিনে অক্ষায় প্রন বামে কোনও ॥ 

সিংহপুচ্ছ' কিনি উচ্ছ” মন্ধ দেসের সোভ]। 
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আতা! ॥ 
রিস্তমুখ দেখি গ্রভৃ রামের উল্লাষ। 
আরঙ্ কাণ্ড ্রাইল পণ্তীত কিভীব।স॥ 
কিন্তিবাসের কথ! কেবল মমৃতের ভা । 
এত ছুরে সমাগ্ড চৈলা আরর কাণ্ড ॥ 

লিখীতঃ শ্রীহ্র্গাগ্রপাদ ঘোশান্ সাং শেনাই 

পৎ জাছানাবাদ। 

* ৫৭" 

১৩৪। রামায়ণ--কিকিন্ধ্যাকাণ। 
রচয়িতা--ককতিবাস। 

বাঙ্গালা তূলোট কাগজ । আকার, ১৪ $ 

ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা- ১--৩১, সূচীপত্র ১। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.ক্তি। লিপিকাল, সন :২৩৭ 

সাল। সম্পূর্ণ। 

আরম, 

আরল্পেতে জ।নকি হারালেন মহাসয়। 
কি্বিন্দায় মৈহত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥ 

হরি হরি বনে বল সর্বজন । 

কিন্কিন্দাকাণ্ড অমৃতভাগ্ড করছ শ্রবন 

আকুতা হইয়া চুই ভাই জানকির সোকে। 

সুগ্রিব অন্তাসন রাম করেন রিস্তমুখে ॥ 

ভূবনমোহন তনু গাণ্ডিবান হাথে। 

সুগ্রিব অন্থাসন রাম করেন পর্বতে ॥ 

পঞ্চ বানর স্ুপ্রিব পর্বতে আছিল! 

হই ভাইকে দেখি রাজ! চমতকার টহল ॥ 

নল নিল স্ুসেন সম্পাত হঙ্কমান। 

পঞ্চ পাত্র লয়্যা রাঙা করে অঙ্থমান ॥ 

রার্জ্য ভূম লগ্। বালি ক্ষেম1 দা দ্িলেক । 
মারিবারে তরে ছুই বির পাঠাইলেক ॥ 
নিকট হইল! আসি ছুই ধস্থুকি। 
উপদেস না পায় চল লুকাইর থাকি ॥ 
রিশ্কমুখে থাকি কেন পরান হারাই । 

পঞ্চ জনায় চল মোরা পলাইয়৷ জাই ॥ 

হস্তি ঘোড়। গলায় মহিন গাণায়। 

পঞ্চ বানর পঙ্ায় নাহিক নিম্তার 
মধ্য, , 

রাম বুঝাইয়। গেলা! ফল আ.নিবারে। 

সঙ্প ঘর পায়া! রাম কান্দে উচ্চাখরে ॥ 

গর্ত উপয়ে কান্দে ভূ নারায়ন । 



৫৮ বাঙ্গাল! প্রাচীন পু'থির বিবরণ 

অজান্ুলন্বিত জট! ভূবনমোহন ॥ 

সঙ্করি সহিত সিব অন্ন পথে চলে। 

ছেনকালে হরপুয়। হরিরে নেহালে॥ 

অপরূপ পুরূস আশ্চয্ায দেখ হোথা। 

.বিশ্বয় ভাবিয়! সিবে কহে বিশ্বমাতা ॥ 

স্থন দিব সকল সর্ববন্থ হও তুমি। 

এক বাঁক্য এখন জিজ্ঞালা করি আমি ॥ 

এ দেখ আশ্চয্য অপরূপ কায়। 

ধৈরজ ধরিতে নাঁরে ধুলায় লোটায় ॥ 
ছর্ব্বাদল স্তাম দেখি জুড়াইল দে। 

অতএব জিজ্ঞাসা করি এ জন কফে॥ 

হর বলে হে দুর্গা হেমন্তের বি। 

পরিচয়ে পার্বতি তোমার কাজ কি॥ 

অভয়! এতেক সুন্ত আরবার কয়। 

ইহার বিশ্তীস্ত কথ! ন1 বলিলে নয় ॥ 
এত সুনি আরবার কন স্থলপানি। 

তব নাথ আমি হুর্গা মোর নাথ ওনি ॥ 

সুজ্যবংস দসরথ রাজার নঙ্গান। 

চাঁরি অংসে আপুনি জর্মেছে নারায়ন ॥ 

জন্মিলেন জানকি সে জনকের ঘরে। 

তারে বিভা করিলেন দেব গদাধরে ॥ 

পালিতে পিতার সত গ্রভূ আইল বোন। 
সঙ্গেতে সুন্দরি সিতা সঙ্গেতে লক্ষন । 
লক্ষ্িরে লয়্যা গেছে লঙ্কার রাবন। 

কাতর হইয়া তেঞী করিছেন ক্রদন ॥ 

হুন সদদাসিব সব [চরনে] নিবেদি । 

অখিল ইশ্বর গুরু তার দুত্ঘথকি। 

বিশ্বনাথ বলিছে বান্সিক মুনি আছে। 
প্রভূ না জন্মিতে সে পুরান করাছে ॥ 

পুথি পুর্ন হেতু হৈল! ছূর্ববাদল স্যাম। 
তক্তবাঞ্চ পুরাইতে কাদ্দিছেন রাম ॥ 

ুর্মা বলেন এ কথায় পৃতিৎ নহে চিএ! 

দিতারূপে সিদ্ত্র' তবে আ স পরিঙ্ষিএ ॥ 

সিগ্রগতি সঙ্করি সিতামুর্তি হইল। 

জানিতে জানকিবেস রাম পাসে গেল ॥ 

(পৃ ১৯।২-২০।১) 

শেষ, ণ 

পাখা সারিয়! বসা! সম্প[]তিনন্দন। 

দেখিয়া বানরগনের উড়িল জিবন ॥ 

আমার জস কিন্তি থাকুক তিন পোঁকে। 

মোর পিষ্টে চাপ সকল কটকে॥। * 
অঙগদ বলেন নুন আমার কাহিনি 

উপায় করহ সবে সিতার বার্তা জানি ॥ 

তোমার পিষ্টে মৌর! কেমনে হব স্থির । 

সাগরে পড়িলে খাবে মৎস্য কুস্তির ॥ 

বানছুবলে আমর! সমুদ্র হব পার। 

রাঝন মারিয়া করিব সিতার় উর্ধার ॥ 

অনাথের নাথ রাম গুনের সাগর। 

পোড় পাথে পাঁখ। উঠে বিশ্বয় বানর ।। 

পিতা পুত্রে প্রনাম করে বিরভাগের পায়। 

পিতা গুত্রে ছুই জনে হইল বিদায় । 

বাপে পুত্রে পক্ষ্রাজ্ গেলেন উত্তর। 
বানর কটক গেল দক্ষিন সাগর ॥ 

কিতিবাসের কথা কেবল অমৃতের ভাগ। 

সমাপ্ত হইল পুথি কিন্ধিন্াকাণ্ড ॥%। 

লিখীতং প্রীহ্র্গাপ্রসাণ ঘোশাল সা* 

শেনাই পণ্?জাহানাবাদ। « 

১৩৫। রামায়ণ সুন্দরাকাণ্ড।, 
রচরিত।-_কৃতিবাম। 

বাঙ্গালা তৃলোট কাগজ। আকার . 

১৪১৪৪ ইঞ্চি। পজ্জসংখ্যা--২--৪৯, 
স্ুচীপত্র ১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ.দ্কি। 
লিপিকাল। সন ১২৩৭ সাল। নঙ্গূর্ণ। 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ ৫৯ 

আরম,” 

চারি কাণ্ড গাইল! গিত রামায়ন ভিতর । 

পাচ কাণ্ড ছন্দর গিত নিতে সুন্বর ॥ 

বাপে পোয়ে পক্ষযরাজ। গেলেন উত্তর। 

কটক লয় গেল! অঙগদ দক্ষিন সাগর | 
তজ্জন গঙ্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ। 

সাগর দেখিয়া বানর গনিছে গ্রমাদ॥ 

জলজদ কোল।হুল সাগরের পানি। 

প্রিভূবনে দেবতা বানররূপ আপুনি ॥ 

জলবস্ত দেখি জেন পর্বত গ্রমান। 

সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান ॥ 

মধ্য, শি 

এত স্থুনি উগ্রচণ্ড। কহে হন্ুমানে | 

তুমি দে রামের দাস জানিব কেমনে ॥ 

হঙ্গমান বলে মাতা নিবেদন করি। 

এই দেখ গ্ীরাঁমের হাথের অগরি॥ 
অঙ্গরি দেখিয়া দেবি কৈল্য নমস্কার। 

হচুমানে উগ্রচণ্ড। কহে পুনর্বযার ॥ 

রাবন হরিয়াছে জি রাঁমচন্দ্রের সিতা। 
বুঝিলাম রাবনে বিধি বিড়ন্বিত। ॥ 

সেই আমি সেই পিতা ইথে নাহি ভেদ। 
পুঞ্জানে পর্ডিতমুখে নাছি নুনি বেদ ॥ 

জেই জন উত্ভূপতি হয় অজনিসম্ভব। 
আন্তনক্তি অংসেতে জন্মিব সেই সব॥ 

সেই সিত। সেই আমি এতে নাহি ্বান। 
কৈলাগ চলিলাম আমি তেজি এই স্থান ॥ 

আমারে হরিতে রাঁবনে ছুষ্টমতি। 

জানিলাম রাবনে হইয়াছে হুর্্মতি ॥ 

রঘুনাথে বলিবে লঙ্কা নাহি সন্ধ1। 
দ্ধ কর হ্ছমান ররপুরি লঙ্কা ॥ 

এত বলি নিংহপিষ্টে দেবি কৈল্য ভর। 

কৈলাসে চলিল! দেবি জেখানে সঙ্কর ॥ 
(পৃঃ ৮২-৯১) 

অতি মনহর স্থ।ন বিচিত্র গটন । 

পঞ্চ পাত্রে বসিয়া! আছে বিভিদন।! 

ইষ্টমন্ত্র জপ তপ দেখিছেন সব। 
হনুমান বলে এই পরম বৈষ্টম ॥ 

বৈষ্টম হুইয়! রামের দিতা নাহি রাখে। 

সহশ্রেক তাহার ভৃবনে নাহি থাকে ॥ 

অতিকার ভূবনে প্রেবেসিল! হন্ুমান। 

দেখি বিচিত্র আসনে বমি করে [হরি নাম] ॥ 

চন্দনে ভূসিত তুলসির মাল! হাঁথে। 

জপিছে হরির] নাম তরিতে ভারথে ॥ 

(পৃঃ ১০।১) 

লঙ্কাপুরি খুজি কোথাউ ন। পাইল উর্দিস। 

রাঁজাস্তঃপুরি জেয়্যা করিল প্রেবেস।॥ 

অতি মন্হর দেখে রাজার অন্তপুরি। 

দস হাজার ঘর তাহ। লোভে সারি সার ॥ 

তার মধ্ধে ঘর এক পরম সুন্দর । 

নান। রত্বে ঘরখান করে ঝলমল ॥ 

পুষ্পসজ্যার হইয়াছে গন্ধ আমদিত। 

রত পৃদ্দিপ জলে চারি ভিত।॥ 

দেব দানবের কন্যা জথ! জে পার। 

স্ত্রী সঙ্যাতে রাবন শুখে নিদ্রা যায় ॥ 
স্ত্রী সকল লয়্যা রাজ! নিড্র! জার স্থথে। 
মন্দদরি রানি দেখে রাবন সনমুখে || 

সাত পাচ রানি তাহার কাছে দেখি। 

রাবনের কোলে জেন এই চন্দ্রামুখি ॥ 
নান। রত্বে ভূমিত1 দানবছুহিতা। 

হনুমান বলে হবে এই রামের মিতা ॥। 

রা! হৈয়া স্ত্রী গৌরব কে করে। 



৬২ 

বনচারি হুল্য হরি জট] বাকল পর্যা । 

সবংসে মারিবে হরি ধন্ূর্বান ধরা। ॥ 

ব্রিভূবনে তোমার সমান নাহি ভাগ্যবান। 

তোমা হইতে পাইলাম ছূর্বাদলন্তাম ॥ 
| (পৃঃ ১২২) 

ধার্দিকে পরম ধর্ম রাবন ওরসে জর্মম 

বিরবাহছ রাবনকুমার। 

মহাবির পরান্রমে ইন্ত্রকাপে জার নামে 

মহাবল বির অবতার ॥ 

বিরবান ধর্ম সিল পাঁপ নাহি এক তিল 

ব্রিভূবনে বড় পুক্পবাঁন। 

বৈষ্ণব জানিয়া,আমি জুন্ধনা করিহ তুমি 
আন গিয়। কমল নয়ান ॥ 

বিরবাহ যুর্ধমতি . নিরমেতে বিগ প্রিতি 
এক লক্ষ করে হরিনাম। 

লক্ষ হরিনাম লগ্যা ব্রাহ্মনে দক্ষিন! দিয়া 

তবে বির করে জল পান।৷ 

রাম বলেন'বিভিসন বৈষ্ণৰ এমন কুন 

তবে আম না করিব রন। 

বিভিপনে কহে ডাকি বৈষ্ণব জনেরে পাখি 

েন বিরে দিব আলিঙ্গন ॥ 

বিরভাগে এত বলি : গাগ্ডিবান ভূমে ফেলি 

ভান রাম বিষু অবতার। 

রামপদ করি য়াস 'বিরচিল কিন্তিবান 

বিরভাগ দেয় জয়কার।ঞ। 

(পৃঃ ৩১/২-৩২।১) 

বিভিনন রনস্থলে কাটা মুণ্ড করি কোলে 

নয়ানে গলিছে প্রেমধার। 

অন্তরে দারুন দুখ চুন্বন করয়ে মুখ 

মরি বাছা! না দেখিব আর। 

মুখে মুখ দিয়া কান্দে ধৈরজ নাহিক বাদ্ধে 
নিতে ভরিল কলেবর। 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 

রূপে গুনে ধন্ত তুমি তোমার নাগিয়া আমি 
ঝুরিয়া মরিব নিরস্তর ॥ 

তোমা পুত্র গুননিধি দিয়া কেন নিল! বিধি 

বড় সেল রহিল মরনে। 

পুত্রের বদন হেরি কান্দে উচ্চশ্বর করি 

কাহার নিসেধ নাহি মানে ॥ 

(পৃঃ ৮৯২) 
পঞ্চ বত্হ্যরের রাম, করুপে গুনে অন্থপাম 

তাঁড়কা! মারিচ মারে বানে।, 

কেবল জানকি ছলে ধনুক ভাঙ্গিল হেলে 

হেলায় পরুসরাম জিনে ॥ 

রাম খর ধুসন মারে মারিচের বিনাস করে 

ক. র কাটিল ছুই বাছ। 
সরন পসগা পার ভঙজ রাদের রাঙ্গ৷ পার 

রাখিতে নারিবে তোমা কেহ ॥ 

হেন লয় মর মন ছাগ বাগে করে রন 

নাহি দেখি নাহি স্ুনি কানে। 

ছুর্জয় লঙ্কার গড়ে কুম্তকম্প বির পড়ে 

হেন রামকে জিনিবে কেমনে ॥ 
॥ (পৃঃ ১১৩1২-০১৪।১) 

সম্পাতি বলেন ম! নুন তোমায় কই। 

সম্পাতি আমার নাম স্ুন তোমায় কই ॥ 

প্রভু রাম পাঠাইলেন তোমার গোচর। 

বাস্চভাগ্ড বাজে কেন লঙ্কার ভিতর ॥ 

এত স্ুনি কন মা জন কনন্দিনি। 

বাছের সংবাদ বাছা আমি নাহি জানি॥ 

দিব। রাত্র জান নাহি অসকবনে থাকি । 

সয়নে সপনে সদা রাম বলে ডাকি ॥ 

সরম! সিতার বামে বসিয়া! আছিল। 

মম্পাতিকে দেখে নরম! কহিতে লাগিল॥ 

সরম। কহেন সম্পাতি করি পরিহার । 

গ্রাননাথকে জেয়ে মোর কহুগ। সমাচার ॥ 



বাঙ্গাল। প্রাচীন পুধির বিবরণ 

মহিকে মহারাজা এনেছে স্বরন কর।। 

রাম লক্ষন দুই জনাকে আনিবেক হর! ॥ 

এত মুনি কন মা জনকের ঝি। 

সিতা বলে সরমা গো। তবে হবে কি ॥ 

কি করিব কোথা জাব কি হবে উপায়। 

সোনার অঙ্গ জানকির ধুলায় লোটায় ॥ 
সরম! বলেন মা না করিহ সোক। 

রাঁমচজ্জ জগ্মিমাছেন ছাড়িয়া গোলক || 

ক্রন্দন সম্বর মা স্তির হয় তৃমি। 
সংবাদ জানিয়! ম! সিগ্র পাঠাই আমি ॥ 

. (পৃঃ ১৫৫১২) 

জানকি বলেন দেওর তোমারে সুধাই। 

তোমার সাক্ষাতে কি কহিলেন গোসাঞ্ডি ॥ 

লক্ষন বলেন ম| করি গো বিনয়। 
জে কহিলেন প্রভু তা কহিবার নয়॥ 
লক্ষন বলেন সুন জনকের ঝি। 

রাম তোমারে ত্যাগ করিলে আমি করিব কি॥ 

এ কথ! সুনিয়। মিতা লক্ষনের মুখে। 

ধর্জাঘাত পড়িল জেন জানকির বুকে । 

পড়িল কলি জেন বৈসাখের ঝড়ে। 
লক্ষন ছাড় সিত৷ মু? হয়্যা পড়ে ॥ 
অজ্ঞান হইল পিতা! মুখে নাহি রা। 
জল ছাড়! মিন জেন আছাড়িছে গ!॥ 
বিস কাড়ে বাধ জেন বিন্দিল হরিনি। 

ধুলায় পড়িয়া] কান্দে জনকনন্দিনি ॥ 
| ( পৃঃ ২০১১) 

রাম পেয়। রানির! সব করেন বিসাদ। 

ভরথে ডাকিয়। রাম করেন সংবাদ ॥ 

রাম বলেন স্থুন ভরথ গুনের ভাই। 
মা কৈকৈকে কেন দেখিতে না পাই ॥ 
সক্রধন বলেন ম৷ কাতর লর্জাতে। 

এ দেখ মা য়েসেছেন সভার পশ্চাতে ॥ 

5৬৩ 

জাঁনকি লক্ষন সঙ্গে ধেয়া চলে রাম । 

কেটৈয়ের চরনে জেয়ে করিল প্রনাম ॥ 

বাহু পসারিয়! রানি তুলে নিল কোলে। 

সত সত চুম্ব খায় বদনকোমলে ॥ 

রাম বলেন লক্ষন কার মুথ চায়। 

না অচে[ত]ন হয়েছে মুখে জল দেয় 

রাম বলেন মা আমার পানে চায়। 

চেতন হইয়! মা মুখে চুম্ব খায় ॥ 
কেকৈ বলেন আমি হয়ে ন! মরিলাম। 

তোমা হেন পুত্র আমি বনে পাঠাইলাম ॥ 

মা হয়া রাম তোমার দিলাম আমি ছুখ। 

দেখ না দেখ না রাম চণ্ডালির মুখ ॥ 

জত দিন বনবাঁস গিম্বাছিলে ছুই ভাই। 
চর্দদ বতস্তর ভরথ আমাকে মা বলে নাই ॥ 

“দিব! রাক্র রথ আমার দেয় গালাগালি। 

নগরের মাঝে আমি মাথ। নাহি তুলি ॥ 

কলঙ্ক ঘুচায় বাছা তবে প্রান রাখি । 

রাজ। হয়ে প্রজা পাল নয়ান ভরে দেখি ॥ 
রাঁম বলেন মা তুমি না কর বিসাদ। 

বনবাস করা। এলাম তোমার আসির্ববাদ ॥ 

(পৃঃ ২৩৪।১-২) 

শেষ, 
সন্ত সামস্ত আর অজুধ্যার প্রজা । 

সকলে বিদায় করি দিল রাম রাজ ॥ 

অতি মনহর পুরি বিচিত্র গঠন। 

রাঞ্ষদ কটকে তাহে রহে বিবিসন ॥ 
সুবন্নের পুরি বিচিত্র নির্দান। 
আপনার সেন! ল্ন্য। রহিল। জান্বুবান ॥ 
বিচিন্ত্র নিশ্মান পুরি অতি মৌনহর। 

যুগ্রিব রহিল সব লইয়া! বানর ॥ 

গুহক আদি করি জত পারিসাদ। 

সকলে দিলেন রাম রাজ প্রসাদ ॥ 



৬৪ , 

ভলুক বাঁনর আর জতেক রাক্ষস। 

রামের প্রষে বিরভাগ সভাই হুইল বস। 

প্রিতিক্ষে প্রিতিক্ষে রাম সকলে দিল। বাসা । 

পরম সাগরে সভে করেন জিজ্ঞাস! ॥ 

রামচন্জ্রের] আজ্ঞা পায়্য জত বিরভাগে। 

নান! দির্ব লয় জোগায় দাথে জেবা লাগে ॥ 

পিতিরি মাতিরি কুলের জত বন্ধু বান্ধব । 

সকলে বিদায় করে দিলেন রাঘব ॥ 
ভরথ সন্রঘন বিদায় করিল শ্ীহরি | 

আনন্দে জাইল! রাম সিতা অস্ত[ঃ]পুরি ॥ 
লক্ষি নারায়নে করে ভোগ বিলাস। 

লঙ্কাকাণ্ড গাইল পা্ডত কিব্িবাস। *॥ 

ইতি লঙ্কাকাণ্ড সমাগত ॥ 
০ এই পুস্তক শ্রীমত্যা মহারানি আনন্দ- 

কুমারি ঠাক্রানি তন্ত পিত। প্রীযুৎ গোপাল- 

চন্ত্র বাবুজী মহাসয়ের বাটিতে বসিয়া লেখা 

গেল:..*****, “**বিখিতং শ্রীরামচন্দ্র বধু সা* 

অধিক! নেরপাড়া। 
(৯ রেকাএকাজম9 

১৩৭। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 
রচক্িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । আকার, 
১৩১৪৪ ইঞ্চি। পত্র-সংখ্যা-_-১--১৩৩, 

১৩৫, সুচীপন্র ১। প্রতি পৃষ্ঠার ৯ পঙ.ক্ি। 
লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। খণ্ডিত। 

আরম, 

আর্দি কবি বন্দিব বান্সীকের চরন। 
সোলক ছন্দে সাত কাণ্ড রচিলা রামায়ন ॥ 

রাম জদ্মিতে ছিল সাটা সহস্ত বৎসর। 

তার পুর্ব পুথি রচিলেন সুনিষর | 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রাম না জঙ্মিতে টকল রাম রবতার। 

হেন মুনিপায়ে মোর কোটা নমস্কার ॥ 

রামায়ন পুরান কৈলা সাত কাণ্ড ভাল। 

চষ্লিস হাজার গ্রন্থ উত্তম রসাল॥ 

সোলক ছন্দে পুথি পণ্ডিতে প্রবেসে। 

রচন। করিলেন পঞ্ডিত কিতিবাসে ॥ 

কিত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 
তার কণ্টে মুর্তিমান দেবি স্বরেগ্বতি ॥ 

জেমন গঙ্গ। বয়া। জার আত খরসান। 

তেমতি রচিল1 কবি ভাঙ্গিয়। পুরান ॥ 

কিন্তিবান রচিল৷ করি য়মৃতের ভাগ । 

পুতক্ষে গ্রতক্ষে রচিলেন সাত কাণ্ড ॥ 

যান কাণ্ডে রামের জন্ম সিত্য। দেবির বিভা । 

রজধ্যা কাণ্ডে বনবান ওরথে রাধ্য দিয়া ॥ 

ইত্যাদি । 

মধ্য, 

রাম সিংহাসন হইতে পড়ে মুখে নাই রা। 
জল ছাড়া মিন জেমন আছাড়িছে গা 

সভ! সহিত কান্দেন রান করে হাহাকার । 

সার্থক সুমিপ্রার গর্রে জনম তোমার ॥ 

বাহু পলারিয়। রাম লক্ষনে নিল কোলে । 

কত সুরধনি বছে রামের নয়নের জলে । 

সক্তিসেল নাগপাস বানের য়াধাতে। 

কত না পাইলে হখ গির যোর সাথে। 

রাষ্য ভূম ছাডিয়। ছাড়িয়া নিজ নারি। 
নান! ছখ পাইল্য। ভাই হয়্যা বনচারি। 
দারুন সেলের চিন্ন তোম! ভায়্যার বুকে। 
য়পজস য়ামার খুসিব সর্ব্ব লোকে ॥ 
সোকে ছখে তাই তোমার অন্তি চন্ম লার। 

তোম! হইতে হইল মোর জানকির উর্ধার। 

ভাল মন্ব-ক্বামি কিছু বিচার ন! করিলাম। 

তোমারে,ন! দিয়! রাঁষ্য আমি লইলাম। 
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৫গীহ্হাউ্ী-স্পাথা 
নভাপতি--জীযুক্ত সুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

সম্পাদক-_জ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং প্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাঁস এম্ এ 
অধিবেশন-সংখ্যা--৭। নিয়ে প্রবন্ধ ও প্রবন্ষ-লেখকগণের নাম দেওয়! হইল, 
১। বৌন্ধশাসনে রমণী, লেখক--শ্রীযুক্ত হিরণকুমাঁর রাঁয় চৌধুরী বি এ 

২। তুল (ব্যঙ্গাত্মক ), লেখক-শ্রীযুক্ স্বরেজনাথ চট্টোপাধায় এম্ এ 
৩। মিরি জাতি (জাতি-তত্ব ) লেখক-শ্রীযুক্ত গোপালকুষ্ণ দে 
৪। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ (জ্যোতিষ-তত্ব), লেখক--্রীযুক্ত তারকেশ্বর 

ভষ্টাচারধ্য এম্ এ 
৫। নালন্দা বিশ্ববিগ্তালয় ( প্রত্ন-তন্ ), লেখক --জ্রীযুক্ত হিরণকুমার রা চৌধুরী বি এ 
৬। বলডার কাহিনী ( পুরাঁণ কথা ), লেখক-শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন 
৭। আঙ্গামী নাগ! (জ।তি-তত্ব), লেখক-_জ্রীযুক্ত ভাঃ স্থরেন্ত্রনাথ মঞ্জমদার এল এম এস্ 
৮। কৈলাস পর্বত “ ভৌগোলিক-তত্ব), লেখক- শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন 

৯। মেমি নাগ! (জাতি-তত্ব ), লেখক- জীযুক্ত ডাঃ সুরেজনাথ মজুমদার এল এম এস 

১০। হাম্তরস--জরীযুক্ত স্ুরেশচন্ত্র দত্ত এম্ এ 
১১। বড় গীত ( গীত-তব্ব), লেখক-্ীযুক্ত গোপালকষণ দে 
১২। হুর্ষেযোদয় ( জ্যোতিষিক ), লেখক--ল্রীযুক্ত তারকেস্র ভট্ট চার্ধ্য এম্ এ 

১৩। তিব্বতে মৃতের সৎকার, লেখক-- শ্রীযুক্ত সত্যতূষণ সেন 

১৪। টবজ্ঞানিক পরিভাষা, লেখক--্্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ চট্রাপাধ্যায় এম্ এ 
জোহর এও হও 

স্যাজপ্নুন্র-স্পা্থা 

সম্পাদক-স্প্রীযুক্ত স্থরেন্্রচজ্জ রায় চৌধুরী 
সদহ্ত-সংখ্যা--আজীবন--২, বিশিষ্ট--৫, অধ্যাপক--৮, সহাঁয়ক-.১৪, সাঁধারণ--১৪৩, 

ছাজ-”৩০ |. 

অধিবেশন-সংখ্যা-৬। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদদি ও লেখকগণের নাম 

নিষ্বে দেওয়া হইল... 

১। ভারত-সাহিত্য-সমন্তা (১ম ও ২য় অংশ)--জীমুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 
২। সমাজপতির সাহিত্য-সেবা- » কাঁলীপদ বাগছী 
৩। ধর্ম ও বিজ্ঞান ( আলোচনা )-- » ুদর্শনচন্জ বিভ্তা ভূষণ 
৪ | গায়ের জোর বনাম মনের জোর-- « গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য 
€। গায়ত্রী নামক উলহৃত পুস্তকের সমালোচনা । 

তি 
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এতস্তিক্ন অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নুযেজচজা রায় চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত ছইটি প্রাচীন মুর 
প্র্দশিত হয় এবং ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬অশ্দিনীকুমার দত. মহাশয়ের পরলো কগমনে 

শোক-প্রকাশ কর! হয়। 

পত্রিক! ও গ্রন্থ গ্রকাশের ন্মুবিধার্থে পরিষৎ একটি মুদ্রাযস্ত্র খরিদ করিয়াছেন | 
বর্তমান বর্ষের আয়--২১৯।৯, গত বর্ষের উদ্ধত --১৫১৩1/৬, ব্যয় ২৯৫৮৬, উদ্ধত্ত-- 

১৫১৭1১/৯ । 

ভ্ঞাঞ্জজগ্পুম্স-স্পাঙ্থা। 

সভাপতি--গ্রীযুক্ত শৈলেম্বর সেন এম্ এ 

সহকারী সম্পাদক-_-্রীযুক্ত মেধেল্্লাল রায় 

অধিবেশন-সংখ্যা--৩ । নিম্ে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম দেওয়! হইল,__ 
১। সঙ্গীত-শ্তীযুক্ত দিলীপকুমার রায় 

২। প্রাচীন ভারতে বহুপতিত্ব--প্রীযুক্ত নীলমণি আচার্য্য এম্ এ, বি এল 
৩। মধুস্বতি-_্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সিংহ বি এল্। মাইকেল মধুহ্দনের শতবা্ধিক স্্তি- 

সভায় আবৃত্তি ও বক্তৃতা হয়। 

৪1. মাইবেল মধুহুদন ( হিন্দী )- জীযু সত্যমৃত্তি বরা 
পুস্তক-সংখ্যা-”২৮৮। 

গৃহনির্দাণের জন্ত কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। . 

াল্সাশপতনী-স্শাঞ্া 
সভাপতি--মহা'মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 

সম্পাদক-_্রীযুক্ত সতীশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 
সাঁধারণ-সদত্য-সংখ্যা--২৩৫, অধিবেশন-্-মাসিক ৫) বিশেষ ২, খাসি ক 

পঠিত প্রবন্ধ 
১। পঞ্জিকা বিট নহাদহোপাধযার জীযুক্ত পল্সনাথ টা লা আস্. 
২। যাস্ব--জ্রীযুজ হারাণচন্্র শান্তী 

৩। দর্শন-শাঞ্জে বাঙ্গালীর চিন্তার শ্বাতঙ্তরয (১ম নিন বা রি শাজী 

৪। ভারতীয় সঙ্গীত-বিভা--ভ্রীযুক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ' : 
৫। নৈবধ-চনলিত্র ও ভ্রীহ্য-স্প্ীযুক্ত নীলকমল' ভট্টাচীর্ধ্য এম এ 
১ম বিশেষ অধিবেশনে--৬জয়চজ সিদ্ধা ভূষণ, ৬য় পূর্ণ্নান্সায়ধ সিংহ বাহার 
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এম্ এ, বি এল, ৬অস্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, ৬গাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি এ মহাঁশয়- 
গণের জন্ত শোক-প্রকাশ করা হয়। 

২য় বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ ভট্টাচার্য্য "কালিদাসের রন! বৈদর্ভাঁ, না গৌড়ী, 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

পুত্তক-সংখ্যা--২৩৪৫ 

শাখার সম্পাদক নিজ ব্যয়ে পরিষদের নামে ত্িমাসিক “বঙ্গসাহিত্য” প্রকাশ করিয়াছেন। 
বরোদার মহারাজ! শীখা-পরিষৎকে এককালীন ১০*- দাঁন করিয়াছেন। 
গত বর্ষের উদ্ত---২৩৭%১২।০, বর্তমান বর্ষের আয় ৬৭৫২, ব্যয় ৪8৫1১, উদ্ধত্ব-- 

৪৬৭।২/%। 

০সক্িনলীগ্নুজ্-স্পা্থা 
সভাপতি--্রীযুক্ত জগণ্দীশচল্জ ধবলদেব বি এ 

সম্পাদক--্ীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল 
সদন্ত-সংখ্যা-্-সাধারণ-সদন্ত---১২৮, অভিভাবক--১০, অধ্যাপক--৩ 

অধিবেশন-সংখ্যা--সাপ্তাহিক ৩৬, মাসিক ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, নাট্য-সমিতি ৩, 
কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি ৯, পত্রিক।-প্রকীশ-সমিতি ১২, মন্দির-নিষ্্াণ-সমিতি ১, প্রবন্ধ-নির্বাচন- 
সমিতি ৭ মোট ৭৫। 

পঠিত প্রবন্ধ-- 
১। শজিপুজা--ভ্রীযুক্ত মনীধিনাথ বন্ সরদ্বতী এম এ, বি এল 

প্রাণ--* * ৪. 

মৃত্যুর পর 

বন্ধিমচন্ত্রের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী-্রীযুক্ত মহেল্রনাথ দাস। 
স্্যোতিশ্চজ্রের জীবনী--প্রীযুক্ত টারুন্দ্র সেন. 

৬ সম্তবাণী--ীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র চক্রবস্তী বি এ 
মারের চাষ--্রীযুক্ত ব্রজেজ্ানাথ চক্জা বি এপ 
বিজয়ার আলিঙগন--্রীযুক্ত অতুলচন্তী বন্গু বি এল 

- পুণ্তক-সংখ্যা--+১৩২, প্রাচীন পুথির সংখ্যা--১৪৭, সংগৃহীত মৃত্ধি ও প্রন্তর-ফলকের 

মাম--বিষুূর্ধ, বদধমূর্থি নাড়,গোপাল সৃষ্তি, একটি ভগ্ন মুর্তি ও সুগলমান আমলের শিলালিপি । 
শোক-্সংবাদ--দুরধ্যকূমার অগন্তি এম্ এ, বি এল, সত্যে্নাথ বনু ও দেবেজ্ানাথ পাঞ্জা 

মহাশয়গণের মৃত্যুতে শাখার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । 
পরিষ?্ মন্গি--মন্িয-নির্দাণ তহবিলে ১১৭৩।২॥ টাক! সংগৃহীত হা এবং আরও 

8৮৮-৬ টাকার প্রতিষ্রুতি পাওয়া গিয়াছে । 
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যার যারা জরা তা 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীধিনাথ বন সরদ্বতী এম্ এ, বি এল। 

শাখা-বিষ্তার_চল্রফোপায় এই শাখার গ্রশাখা-সত। স্থাপিত ই. 
বারিক অধিবেশন-_-সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র বন্থ এম্ এ, এক নি এস । [গিনি 

কলিকাতা৷ হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করেন। 
আয়-ব্যয়--আয় ৩৭৮%৫, ব্যয় ৩১০1৮, উদ্ত্ত ৬৮৮৫ | 

স্বলীস্সাস্পাঙথা 
সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্তলি বাহাছর বি এ এম্ বি 
সম্পাদক-_স্ীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল 

সি সদন্ত-সংখ্যা--৪*, অধিবেশন-সংখ্যা--+১০, এই সকল অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রবন্ধাদি 
হয়”_ 
১। ভারতীয় সঙ্গীতের পাশ্চাত্য দেশে আদর লাভের ম্তাবনা-_ প্রীত দিলীপ- 

কুমার রায় 
২) তিবত-্রমণ-বৃতাস্ত- শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম এ 

( অধিবেশনে ম্যাজিক লঞ্ঠনের সাহায্যে চিন্জাি গ্রদশিত হয়) 
কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব ( বক্তৃতা )__ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ 
সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের বহিবঁপিজ্য- শ্রীযুক সত্যন্ত্রনাথ দত্ত এম্ এ 
ভারতের বহিবাণিজ্য ও তাহার বর্তমান অবস্থা--জীযুক্ত রায় ইন্মৃভূষণ ভাদুড়ী ৫ 

বাহাছুর 

বর্তমান গন্ভ-সাহিত্য--জীযুক্ত কষ্চন্ত্র অধিকারী 

কাব্য-রস-রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ভাল বাহাছবর বি এএম্ বি 
রামায়ণ-প্রসঙ্গ-_জীযুক্ত মহস্ত্রনাথ গুণ এম্ এ 

৯ শ্রীমতী অনুরূপ দেবী-রচিত দমন্ত্রশক্তি* সমালোচনা--প্ীযুকত নলিনীমোহন 
বর্গ এম্ এ | 

১০। পর্মীর মেয়ে ( কবিতা )--জীযুক্ত নীহাররজন সিংহ 

একটি অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত বতীন্রমোহন সিংহ বাহাছুরের বিদায় উপলক্ষে জী 

ললিতকুম।র চট্টোপাধ্যায় বি এল “বিদায়-সস্ভাষধ” পাঠ করেন। একটি বধিষেশনে ৮অস্থিনী- 

কুমার দত্ত এবং ৬পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ঘয়ের জন্ত শোক-প্রকাশ কর! হয় এবং আর 

একটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ব্রজ্ম এম্ এ মহাশয়ের বসাযালা রা 
উপলক্ষ্যে ত(হাকে সম্মানিত করা হয়। | 

রামগোপাল টাউনহলে ও পাবলিক্ লাইব্রেরী-গৃহে শাখার অধিবেশমাদি হয়। 

তু ০ € 



* হু প্রাসস্ণাা 
গতাপতি__জীযু ছুরেলানাথ দাস গুণ এদ্এ 
সম্পাদক---প্রীযুকত নুখেন্দুবিকাশ রায় 
অধিবেশন-সংখ্যা-_১৭ পরব্ধ-সখ্যা--২৯, লাজ-সং্যা-_১২১ এবং গুঁতকলংখঃ ৬৩৭। 

কিলী-স্পাঙ্খা 
সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর বি এ 
সম্পাদক--শ্রীযুক্ত হুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অধিবেশন-সংখ্যা--২, সদন্ত-সংখ্যা-২৭, আয় ৬০২, বায় ৫৫1/১ ০ 

শাখার কার্যালয় ও পাঠাগার--ক্যাপ্টেন যুক্ত নিশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এস্ ৰি 
মহাশয়ের গৃহ। 

সক্তল্পঞ্পাড়া (জ্গললী )স্ণাখা 
সভাপতি--প্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী 
সম্পাদক-_্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
অধিবেশন-সংখ্যা-_২, নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়-_ 
১। সমবায়ের সার্থকতা--স্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
২। সমবায়-সমিতি--্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুজ শৈলেন্ত্রনাথ বন্য্োপাধ্যায়। 

পুস্তক-্মং খ্যা--১৫৫১। 

আয়-ব্যয়-_গত বর্ষের উদ্ধত্ব--৩/০, বর্তমান বর্ষের আয় ৩০৭০,ব্যয় ৩০২২ উদ্নত্ত ৯৬/০ 

শাখার প্রকাশিত* "্উত্তরপাড়া-বিবরণ” ৪৬ খণ্ড মূল-পরিষন্দের হুঃস্থ-সাহিত্যিক- 

ভাঙা রে গ্রদত্ত হইয়াছে । » | 

জিউপ্নুজ্ল 1-স্ণাম্থা 
সভাপতি--মহারাজকুমার ভরীযুক্ত নবন্ধীপচন্র দেব-বর্ণ 
সম্পাক-_প্রীযুক্ত প্রকাশচজ দাস বি এল 
সভ্য-সংখ্যা--১২০, অধিবেশন-সংখ্যা--৭১ প্রাচীন পুথির সংখ্যা ১৭৯। এই শাখ! 

হইতেই প্ময়নামতীর গানঃ সংগৃহীত হয় ও তাহার সংগ্রাহক জ্রীযু বৈকুর্চজ দত্ত এবং জীযুকত 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয়ের সম্পাঁদকতায় উহ প্রকাশিত হুইয়াছে। 

জিপুরা নগরে কোন ভদ্রলোকের গৃহে অষ্টকোণ প্রাচীন দুবরণুদ্রা পাওয়! গিয়াছে। 
তাহার এক পৃষ্ঠে “জ্ীগোপীনাথ সিংহ নৃপন্ত* ও অন্ত পৃষ্ঠে “শকাা। ১৫৭৮ খোদিত আছে। 

স্থানীয় তব্বজ্ঞান-সমিতি-গৃছে শাখার কার্য্যালয় রহিয়াছে এবং টাউন-হলে বভাদির 
অধিবেশন হয়। 
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[৩*শ বর্ষের 

গ্রীরায় কু্ধলাল সিংহ 
কাধ্যনির্বাহক-সমিতির স্থগিত দ্বাদশ 
অধিবেশনের সভাপতি । 

১৯৩৩১ 

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভ,ল দেখ! গেল। 
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ 

বিনা 
হিসাব-পরীক্ষক। 

ঞীগ্রফুল্পনাথ ঠাকুর 

কোযাধাক্ষ। 

শীঅসূল্যচরণ বিস্তা ভূষণ 

সম্পাদক । 
শ্রীকিরণচন্তর দত্ত 

সহকারী সম্পাদক 
আফ়ব্যয় বিভাগ । 

ীরাসকমন সিংহ 
প্রধান কর্মচারী । 

শীু্ধ্যকূমার পাল 
| হিসাব-রক্ষক | 

২৪২৩১ 



সাংবৎসরিক ] কাধ্য-বিবরণ 

১৩৩০ বঙ্গাবের হাওল্ত দাঁদনের হিসাব 

গত বর্ষের হাওলাত দাপন- ---৮ 9৭৩৪৯ 

বর্তমান বর্ষের হাওল।ত দাদন--শিশীশিটিলী ৪০৯৬ 

্ ৮৮ ২|/৩ 

খাদ বর্তমান বধের হাওল।ত আদায়---++৪৬৩1৯ 

৪ ১৯২৬ 

১. 

জঞয়- 

১। শ্রীযুক রাখালচন্দ্র বন্বে]পাধায়-----৮০৯, 

২। বিধাজুদ্দিন ধপ্তরী---_ক্৪-----১০০৯ 

৩। ঝরমেশ-ভবন কমিট---_-------+-২৫৯২৬ 

৪ ১৯৬ 

প্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীসুর্ধ্যকুমার পাল 
সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক । 

" ২০।২।৩১ 

১৩৩০ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব 

গত বর্ষের আমানত জমা----7৮৩৩৮০ 

বর্তমান বর্ষের আমানত জমা--- শীট ২৫৪1০ 

৫৯৩২ 

বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ--২--+-৩৬৪৪০ 

২২৮|ৎ 



৫০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের : (৩*শ বর্ষের 

জায়_ 

১। জীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টেপাধ্যায়-_-___৬২ 
২। বিদ্য।পতির পদাবলী বিক্রয় জন্য 

 শীমুক্ত শরৎকুমার মিত্র 

মহাশয়ের নামে জম।-_-_----৭॥০ 

পাচু, জমাদার ( জামীন শ্বরূপ )---_-৫০২ 

" ৪ । শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী --8॥৯ 

(পুস্তক আদান-প্রদানের ব্যয় জন্য ) 

০ 

৫। পুস্তকালয়ে গচ্ছিত জন্য-_-------- ১৫৯২ 

৬। ট্ঘ! বাবদ-__-_--------7৯15 

২২ু॥০ 

ভ্ীকিরণচন্্র দত্ত ত্ীসূর্য্যকূমার পাল 
হিসাব-রক্ষক | 

২০২৩১ 

সছক।রী সম্প।দক | 



গাহি পত্রিকা ০ 
৫৮ টি 

[ 
ী 

০ 

্ নানি 

৯২ ১ 
ৃ সি - 

১২৯২ ৮ সি রে ১৯৩৮11 15): 
পপ 

 ীনরেজনাথ ল্লাহা 

" ষুচী 
_. ( প্রবঞধর মত।মতের জন্য পত্রিকাধ্ক্ষ দায়ী নহেন) ক 

১। হিন্সীাহিত্যে বিহীরীলালের মতগঈ গ্রমুক্ত সতীশন্ত্র রায় এম এ ১০৭ 

২। বৈদিক ভাষায় ছয়ের নুর »** আয়ুক্ত বদত্তকুমার চটোগাধায় ভাষাতত্ব-নিধি এম্ এ ১২১ 

গা সরান ক ৯৯ জীযুকত ন'লনাক্ষ ভট্টাচার্য ৯৪ ১৩৫ 

&। প্রাচীন গুধির বিবরণ , পি, চটি ৬৫-৮৬ 
৪ ্ার্াধিবরণ মা %.. ৪ ১০০৭৪ 

: »বিশেধ ট্রেটব্য--মদস্গণের ঠিক।না পরিবর্তন ঘটলে, তাহারা অনুগ্র- 

্ বধাসমযে কার্ধযালয়ে সংবাদ দিবেন । 

সূল গরিক! কলিকাতা ওরিরে্টাল প্রেসে, টাইটেল, বিজ্।পন ও কাধর্বিবরণ, জার ইউনিয়া 
তিটিংও, প্রাচীন পুধির বিবরণ বেঙ্গল প্রিন্টার্স দ্বার।। এবং হলাট. .. 

বেসার ইউ রায় এও সন্স কর্তৃক মুদ্রিত। : 



লঙ্গীম্-সাহিত্ঃ-পন্লিখদেকর ১৩৩২ 
 হ্ঙ্গাব্দেন্স কর্্পা শ্যক্ষগণ 

মহামহৌপ।ধ্যায় পঙিত শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সিআই ই 

| সহকারী মভাপতিগণ 

ইক হীরেন্্রনাথ দত বেদান্ত-রত্ হার প্রীয়ুক্ত জগদিভ্রানাধ রায় বাহাদুর 
এম্ এ, ধি এল্, এটি মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্্রনারায়ণ রায়+ষাহাছুয় 

ঈ্ীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিক।রী স্ৃরির্ দস আই ই 
এম্ এ, বি এল্, এল্ এল ডি, সিআই ই, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব 

রায় শ্রীযুক্ত চুগীলাল বসু রসায়নাচার্যা দি আই ই, ্রীমুক্ত ডাঃ বনওয়ারিল।ল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন) 
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ, সি এস্ এফ আর এস ই 

প্রযুক্ত রায় হতীন্্রনাথ চৌধুরী প্রীক্, এম্ এ, বি এল 
সম্পাদক ্ 

অধ্যাপক গ্রীয়ুক্ত অমুলাচরণ বিদ্ভাভূষণ. 

সহকারী সম্পাদকগণ 
ঈযুক্ত কিরণচন্্র দত কবিশেখর প্রীযু্ত নগেন্জনাখ সোম কবিভূষণ 
জীমুক্ত নলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত শীযুক্ত যতীন্্রনাথ দত্ত 
জীমুক্ত চারুচন্্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ শীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যাযত্ 

| পত্রিকা ধ্যক্ষ | 
অধ্য।পক ড।ক্ত।র কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ লাহ। এম্ এ, ব্রি এল্, পি আার এস, পি-এচ. ডি 

কোষাধ্যক্ষ 
্ প্ীযু্ত যতীন্দ্রনাথ বনু এম্ এ, খি এল্। এম্ এল্-সি অটর্ণি 

চিুশানা ধ্যক্ষ 
প্ীঘুক্ত অর্দেন্সকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটার্ণ 

ছযাধ্যক্ষ 
অধা।পক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপ|ধ্যায় এম্ইএস্-সি, 

্রন্থাধাক্ষ টি 
্বীুক্ত প্রবে।ধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ, সি.এন্ (গুন) 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ ৃ রর 
স্রমুক্ত অনাথন।গ ঘোয রায় সাহেব প্রীযুক মন্নগনাধ প্ত 

১৩৩২ লঙ্গাব্দেল ক্াশ্যনির্র্বাহক্-সম্সিভিল্স ভ্যগণ, 
'-কজবধ্যাপক যু নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট. শ্রীযুক্ত খগেন্রানাধ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; 
সু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মাননীয় অধ্যাপক গ্রীয়ুক্ত খগেন্রনাথ মিত্র এম্ এ ; অধ্যাপক প্ীযুদ্ত 

, জানরগ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ প্রযুক্ত অমলচন্তর হোষ ; যুক্ত মূপালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক গীত 
গ্ৰসন্তরঞজন রায় বিহববল্নভ ; ডাঃ প্রীযুক্ত একেম্রানাথ দান ঘোষ এমডি, আন্ এস্.সি) শ্রীযুক্ত খাদীনাখ নন্দী 
সাহিত্যানন্দ ; ডাক্তার আকাল গফুর সিদ্দিকী ; আধ্যাপক মুক্ত মন্সধমোহন বনু এম্ এ; শ্রীযুক্ত হেমচন্র সরকার 
এম্ এ) শ্রীযুক্ত নরেন্্র দেব ) মৌলভী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম্ এ, বি এল্; যুক্ত দেবপ্রদাদ ঘোষ এম্ এ, 
বি এল্। রা প্রযুক্ত যতীজমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ; অধ্যাপক শ্রীমুক বসন্তকুমার চটোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি 

" এম্ এ) হৌলতী মোজান্মেল হক্ কাবাকঠ ; ভাধ্যাপক প্রীমুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম্ এ; যুক্ত স্বরেজচন্্র রায় 
চৌধুরী ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ) প্রযুক্ত ললিতবোহন মুখোপাধ্যায় ; মুক্ত ললিতকুমার 
চট্রপাধ্যায় বি এল) জমুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চটোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল) প্রযুক্ত বতীক্রযোহন বাগচী বি এ। 



হিন্দী-সাহিত্োশধরারালালের “সতসঈ” 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 

আমাদিগের সৌভাগ্য ষে, পণ্ডিত পদ্মসিংহ মহাশয়ের ন্যায় সংস্কত সাহিত্য ও অলঙ্কার 
শাস্ত্রের পারদর্শী ব্যক্তি বিহারীলালের সমালোচক ও ভাষ্যকার হইয়া! হিন্দীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
'অবতীর্ণ হইয়ছেন। পণ্ডিতজী রীতিমত ইংরেজীনবিশ না হইলেও তাহার স্বতাব-সিদ্ধ 
সহদয়তা ও রসজ্ঞতাই তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগেরও সম-কক্ষ করিয়। 
তুলিয়াছে। তাই গ্তর গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের স্তাঁয় বিহারীলালের বিশেষজ্ঞকেও পণ্ডিতজীর 
তুলনাত্মক সমাঁলোচন। পড়িয়া বলিতে হইয়াছেণ্ঢ01] 01105000056 100010)8- 

0101, 2) 12001) 11105195090 117 70001 50100981501) 01 006 52921 ৮10 

[18195 59009-59015 2100 90161 0905, 16 00109550010 2 26৬ 11217 

07 1310)911 | 

পঞ্তিতজীর ভৃূমিকা-ভাগটা ডবগ ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ার আকারের ২৪৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
ইহাতে 'বক্তবা, ১৬ পৃষ্ঠা, “সতমঈকা৷ উদ্ভর', 'সতসঈকে আদর্শ গ্রন্থ, 'অর্থাপহরণ-বিচার,, 
'তসঈকে দৌহে ও 'বিবেচনা-বিনোদ' বিষয়ক আলোচনাপূর্ণ তুলনাত্মক সমালোচন। ১৬ পৃষ্ঠ 
যথাক্রমে গাথা-সপ্তশতী, আর্ধ্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, অন্তান্ত সংস্কত কৰি ও উর্দু কবিদিগের 
কাব্য সহিত তুলনামূলক “সতসঈক। সৌষ্ঠর' ৫৭ পৃষ্ঠা, যথাক্রমে হিন্দী কবি কেশব, সুন্দর, 
সেনাপতি তোষনিধি, পদ্মাকর, থাসীরাম, কালিদাস ও রদখাঁনের কবিতার সহিত বিহারীর 

সতসঈ কাব্যের তুলনা, “অন্তান্ত হিন্দী “সতস্ঈ' কাবাগুলির সহিত তুলনা, 'শৃঙ্গা র-দতদঈ?, 

“বিক্রম-সতন্” ও 'রতন-হঞ্জারা' কাব্যগুলির সহিত তুলনা, বিহারীর বিরহ-বর্ণন, অন্যান্য 
হিন্দী কবিদিগের বিরহ-বর্ণনের সহিত তুলনা, বিহারীলালের কবিত্ব ও ব্যাপক পাগ্ত্য, 

বিহারীলালের দৌোষপরিহার ও উপসংহার-_এই বিদয়গুলির আলোচনা ১৬০ পৃষ্ঠা পূর্ণ 
করিয়াছে। মুলতঃ ইহা বিহারীলালের কাব্যের সমালোচনা হইলেও ইহা পাঠ. করিলে 
সংস্কত, প্রাকৃত, হিন্দী ও উ্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কোষ-কাব্যগুলির নম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ ও 

কাব্য-রদাস্বাদন করা যায় সুতরাং যাহারা এ সকল কাব্যের রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছা! করেন, 
তাহাদিগের পক্ষে পণ্ডিতজীর এই গ্রন্থের ন্যায় উপযোগী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই--ইহা বলিলে 
অসঙ্গত হইবে নাঁ। বিহারীলালের ক|ব্যের সমালোচনায় পণ্ডিতজী যেরূপ অনন্যসাঁধারণ 

রসজ্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তীহাকে কচিৎ কোনও স্থলে নিরপেক্ষতার স্ভাষ্য সীমা 
অতিক্রম করিতে দেখ! গেলেও তাহার তুলনাত্মরক সমালোচনা ও “সজীবন ভাষ্য? না পড়িলে 
“বিহারী-সতসঈ' কাব্যের গীনর্ধ্য বেশীর ভাগই সুধী পাঠকেরও অনান্বাদিত থাকিয়া যাইবে--. 
ইহ! বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। » 



সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা. 

“ 'প্র্ত পাতিত্য ও রসজঞত! সেও পত্তিতলী বিনয়ের নী প্রতিসত্ি। তিনি বনু স্থলেই 
সত্যের অনুক্লোধে প্রাচীন -টীকা-কারদিগের বহু শ্-প্রমাদ দর্শন কিয়া ধাঁকিলেও তাহাদিগের 
গ্রতি নিতাস্ত অন্ধার জনাই লিখিয়াছেন,_গপ্রাচীন্ টীকাকারে! নে ইস্ সমুদ্রকো অঙ্ছাী 
তর, যথাশক্তি যথাসম্ভব মথ. ডালা হৈ, নয়ে টীকাকারেোকে লিয়ে অপী সমঝ, ৪ কুছ, 

ছোঁড় নহা গয়ে হৈ, প্রাচীন্ টাকাঙুকে। দেখ তে এ তো! যহী মালুম্ হোতা হৈ কি*ইস্ খান্কে 

সব রক্ত মিকালে জা চুকে হৈ, অব কুছ. হাথ, পল্পে ন পড়েগা, পর্ সরম্বতীকা ভগ্ডার কুছ, এঁসা 

অলৌকিক্ ওঁর্ অক্ষয় হৈ কি নীলকণ্ দীক্ষিতকে কথনানুসার্ উস্মে' কভী কমী নহী" হৈ-- 
“পশ্তেয়মেকশ্ত করেঃ কৃতিং চেৎ 

সারম্বতং কোশমবরেমি রিক্তম্ | 
অন্তঃ প্রবিহ্ায়মবেক্ষিতশ্চেৎ 

কোণে প্রবিষ্ট করি-কোটিরেষা ॥* 

ধক সর কুছ, সহী সহী, পর্ পহলে বইাতক্ পাঁচ, হো তর ন?” 
পুনশ্চ-ইস্ ভাষ্যাভাস্কা কুৎসিত কন্থা মে কোই চমকৃত! হুআ কীমতী টুক্ড়া কহী 

দিখাই দে তে! রহ. ইনৃহে। কী খান্ যা দৃকান্ক। হৈ। ভ্রান্তি-যুকা ওঁর্ অনৌচিত্য-মৎকুণকা 
দোষ-দংশ বিদগ্ধতাকে সুকুমার শরীর্ মে কহী' চুভতা হুআ প্রতীত, হো তো! উদ্কে 
উৎপাদন্কা অপরাধে! লেখকৃকা -অজ্ঞান্প্রন্থেদ হৈ।' 

যে তুলনাত্মক সমালোচনার প্রথম ও শ্েষঠ প্রবর্তক বলিয়া তিনি বিখ্যাত, সেই সমালোচনার 
উপযোগিতা সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন,_“তুলনাত্মক সমালোচনা” কে তৌর্ রর জো কুছ, লিখা 
গয়। ঠহ উস্কী যধার্থতা.মে' সন্দোহকা! পুর! অরকাশ, হৈ ক্যোকি য়হ মার্গ লেখকৃকো বয়ং 
ঢুংচ. ভাল্কর্ নির্মাণ কর্ন! পড়া হৈ, ইস্ পর্ কিসী *চন্জ্িকা* যা৷ প্প্রকাশ” নে প্রকাশ, 
'* ডালা, ইস্ মে' কিসী প্রাচীন রা নবীন্ টীকা সে রভী ভর্য়া ইঞ্চ বরাবর সহায়তা উপে 

নহী' মিলী। ইস্কী ভুলেকা উত্তর্দায়িত্ব কেবল্ উসীপর্ হৈ। আঁজ.কল্কা শুশিক্ষিত, 
সমাজ, প্রাচীন্ টাকাগুসে কুছ, ইস্ লিয়ে ভী সন্ধষ্ট নহী' হৈ কি উন্ মে' তুলনাত্মক সমালোচনা 
সে কী ভীকাম্ নহী' লি গয়া, বর্তমান শিক্ষিত সমাজ.কী সন্ত কেধল্ শব্ার্থ-্যাখ্যা, 
অবহাূ-নির্দেশ গুর্ শঙ্কা-সমাধান্ সে নহাঁঁ ছোতী, উন্কী ইস্ রুচিকা! বিচার কর্কে হী 
ইস্ ন্রীন্ ওর্ হূর্গম্ মার্গ মে” চল্নেকা! ছঃসাহস্ কিয়া গয়া হৈ।” 

এই জুবিবেচন! ও সত্প্রিকরতার জন্তই তিনি তাহার গন্রীবন-ভাব্যের কনা তির 
পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়্াছেন,__ 

*প্রাচীন্ টাকাগ্ুসে সত স্গীবন্কী রচনা মে জো অসূলা সাহাধা মিলা হৈ, বহ. নামো- 
জে পরা উদ্হোকে শর্ষো! মে, কহী অপ্লী ভাষামে' লিখ, দিয়া হৈ। অল- 
স্কারাদি দির্ষেশ, মে ইদ্ছোকে ভাবে কে! অভিত্যক্ত করূলেফে অভিপ্রীয়, লে 'কুবলয়ানদ, 

. সাহিত্যরর্পপং কাব্যপ্রকাশাদি সংস্কত গ্রস্থেণসে তথা “্তাঁষাতূষণ আর্দিসৈ কবিতরণ, দেক্ষদু 
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লক্ষণ সম, কর্, দিয়া হৈ। 'গাঁখা-সগতশতী”, বার্যাসগুশতী” আদি ইদ্ বিষয়কে আঁকর্ 
্রন্থোসে দোষ্টোকে উপজীবা পন্য উদ্ধত. কর্কে যথামতি তুলনাত্মক্ সমালোচনা! লিখ 

দীহৈ। সমানার্থক্ সুক্তিয়? দে দী হৈ।” 

বিহারীলালের এক একটা দোহা যে কত গভীর অর্থপূর্ণ, তাহার নিদর্শনন্বরূপ আমরা 

এখা|ুনে পঞ্ডিতীর গ্রদ্থ হইতে পূর্বোপ্কংত মগ লাচরণ-দোহাটীর ভাোর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। 
“মেরী ভরবাধ! হরৌ রাধা নাগরি সোয়। 
জ। তনকী ঝাঁঈ পরে স্যাম হরিত-ছুতি হোয়। 

অর্থ--(সোয়) বহ পুরাণারিপ্রসিদ্ধ পরছঃখ-কাতর! ভজরৎসলা (বাধা নাগরি)--নাগরী-- 

তক্তেশকে তয়, হরুনে মে' পরম্ প্রবীণ ভ্রীরাধিক1 জী, (মেরী ভরবাঁধা হরৌ)-_মেরে জন্মমরণকী 
পীড়া! ওর্ লাংসারিক্ ছঃখোক| দূর করে'। রহ রাধা! জী কৈসী &--(জ1 তনকী ঝাঈ 

পরে')-জিন্কী কায়াকী কাস্তি পড়নেসে (স্যাম্ হরিতছ্ুতি হোয়) শ্রী জী হরে-_ 

পরমানন্দিত, হো! জাতে হেঁ। 
প্রা হোঁনা” মুহাররে মে" প্রসন্ন যা খুশ. হোনেকো কহতে হৈ। হর কিসী অত্ন্ত 

ন্নেহ-শীল্ মিত্রকে বিষয়মে কহতে ঠহ কি বহ হমে" দেখ, কর্ হরে হো! জাতে হে। 
২-_অথর!-কিন্ রাধিকাীকে পীতবর্ণকী কাস্তি পড় নেনে শ্রীরুষ্ণজীকা শুম্ রঙ্গ, 

হরা--(হরে রঙ্গ কা)-_হো! জাত হৈ। পীলা ওঁর্ নীলা রঙ্গ. মিল্নেসে হর! রঙ্গ. বন্ জাত। 

হৈ-স্ম়হ্ প্রষিদ্ধ হে। 
হরিত্ রঙ্গ ফী ঝাই (কান্তি--ছায়া) মে সম্তভাপ-হরণ.ক! সামর্থা সর্বাধিক হৈ, ফির্ 

জিদ্্ছাা সে গুম (তমোগুণ) ভী হরিত-দুসরে। কে শাস্তি দেনেবাল। বন্ জাতা হৈ 

উস্কা স্বয়ং ভববাধা হর্ নেমে অঙ্থপম্ সামর্থ্যপালী হোন! উচিত হী ছে! 
_. ইরিতছযুতি ন চম্পক্রপী রাধাকী হৈ ওযন ঘনগ্তাম্কী। কিন্তু ইন দোনোকে- রাধা 

হাম্কে-"মেল্সে শাস্িগ্রদ হরিতবর্ণকী উৎপত্তি &হ, ইস্.অর্থ সে কিক! ভার য়হ ধ্বনিত 

হোতা হকি শক্তি-ূন্ত বন্ধ, অথবা ত্রন্মত্িরহিত শক্তিকী উপাসনা নে শান্তি নহী হৈ। 
জে ভক্তজন্ শক্তিবিশিষ্ট ব্রক্ধ অথবা! সপ্ুগ ব্রক্মকে উপাসক্ হৈ, বহ ভরবাধা লে ছট.কর্ 

শান্তি পাতে হে। 
৩-_অথব! “হর! হোন ওর 'রস্ণ কহুনা) এক্হী বাত হৈ। জিস্ পদার্থ মে দস 

হোত! হৈ বহী 'হরা' কহুলাত1 হৈ। জৈসে 'হরী টহনী” £- 

জামে রস সোই হর্যো রহ জানত সর কোয়,। 

_ গৌর শ্যাম ত্বৈ রঙ্গ. বিন. হর্যো বনত নহি কোয়,।” 
(নাগরীদাস জী), 

ইস্সে সহ ভাব গঁকট হোতা! হৈ কি রাধাজীকী ছায/দে-কপাসে- কফ রদ 0 হোতে 

৯--এরনিক্ বিহারী'-+কহলাতে হৈ। : 
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৪--প্জ| তনকী ঝাঈ-_(জিস্ রাধাকে অঙ্গকী কান্তি) স্তাম পরে'-_(কৃষ্ক! গ্রতিবিশ্ব 

পড়নে সে) হরিত-ছতি হোই--(হরী) হোতী হই ।*-য়হ উল্টা--(আধারাধেক্সভাব- 

বৈপরীত্যাত্মক্) অর্থ--'রিহারীরিহার' কে কর্ত। শ্রীর্যাস জীকা ছে! 
“মেরী ভববাধা" শষামে উপাপকবোধক মেরী” পদ্সে--“জগন্না খন্তায়ং ুরধুনি ! 

সমুদ্ধারসময়ঃ* কে সমান অপবনী অধমাতিশয়তাদেযোতন্ দ্বারা ইষ্টদেরকী নিরতিশয়, 
মহিমাঁকী ধ্বনি নিকল্তী হৈ। অর্থাৎ মুঝ, টজৈসে আদর্শ অধম্কী নিরবধিক্ ভরবাধ! দূর্ 
কর্নেমে' বহী শ্রীরাধারাণী জী সমর্থ হৈ জিন্কী আরাধনাঁকে অভিলাষী ইন্দ্রাদিকে উপান্ত 
দের ভ্রিলোকীনাথ, গ্রীক ভগবান্ ভী রহতে হৈ। জিতনা ভারী পাপী হো উসে পার্ 
উতার্নেরোলা ভী উতনা হী অধিকৃ সমর্থ হোন! চাহিয়ে । তথ! উপান্ত দেবতা শ্রীরাধ! জীকে 
সাথ, প্রযুক্ত “নাগরী”-_ 

(“নাগরং মুস্তকে শুঠ্যাং 'বিদ্ধে নগরোগ্তবে ।” ইতি মেদদিনী |) বিশেষণ, ভী পাপাপনো- 

দূন্পটুতাক1 দ্যোতক্ হ। জিত.ন! কষ্টসাধ্য রোগী হো উস্কে লিয়ে উতনা হী দিব্যৌষধ- 
সম্পন্ন পীযুষপাণি বৈদ্য অপেক্ষিত. হ। 

কাবা প্রকাশ কে ধ্বনিগ্রকরণোদাহত-- 

প্বামস্মি রচি বিছযাং সমবায়োহত্র তিষ্ঠতি। 

আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র রিধেহি তৎ॥» 
পদ্যকে 'ত্বাং 'অস্মি “বিছুষাং আদি পদেশকে সমান্ “মেরী' পদ্মে' লক্ষণাসূলক্ অবি- 

বক্ষিতব্বাচ্য অর্থাত্তরসংক্রমিত-রূপ, ধ্বনি হৈ। 
কোইঈ---“মেরী” পদ্ক1 অর্থ “মমতা” (পুত্র, মিত্র, কলত্রদির্মে' মমস্থ বুদ্ধি) করতে হে অর্থাৎ 

“মেরী” মমতায়প ভরবাঁধাকে। হরো!। ক্র্যোকি সংসার্মে “মমতা” হী অনর্থোক। নূল্ হৈ।” 
অতঃপর পঞ্ডিতজী 'কুবল্যা নন”, 'ভাষা-ভূষণ, প্রভৃতি অবঙ্কার-গ্রস্থের কারিকা উদ্ধত করিয়! 

এই দোহার “কাব্য-লিঙ্গ', 'পরিকর" “হেতু”, 'উল্লাস' ও 'ক্লেধাভাস' অলক্কারগুলির বিশ্লেষণে দুই 

পুষ্ঠার অধিক স্থান পুর্ণ করিয়াছেন ; এই অলঙ্কারের বিচার বিশেষজ ব্যতীত সাধারণ পাঠকের 
সহজ-বোধ্য কিংবা প্রীতিকর হইবে ন! বিবেচনায় আমর! পরিত্যাগ করিলাম। পণ্ডিতজী 
ইন্জার পরে উক্ত দোহার আরও ছুই রকম ভক্তি-রসাত্মক ও তিন রকম আদি-রসাত্মক ব্যাখ্যা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা! আমরা! নিযে উদ্ধৃত করিতেছি। 

৫. অথবা-_জিন্কে তন্কী ঝাঁণঈ (জ্যোতিঃ)পড়নেসে- খ্যান্মে' আনেসে--স্টামত্ব-- 
“অন্ধকার্বিশিই তমোগুণ৬ য় হাদয়ান্ধকার ৮ হরিত-_দুর--হোকর্ 'ছ্যতি'-প্রকাশ বিশিষ্ট 

সত্বগুণ, চমক উঠতা হে। রহ রাধা মেরী ভরবাধা হরো। ইন্ অর্থমে' ভী “কাব্যলিঙ্ 
হী অলঙ্কার হৈ। 

(নোট £-য়হা রহ আশঙ্কা! হোতী হৈ কি অপ নী ঝ দিসে শ্রীরৃফককো! হরা কর্ন! তে ভববাধা 
হরণকা! পোঁষক্ নহী" হৈ, ফির অসন্বন্ধ বিশেষণ, কে”? উত্তর্ য়হ ঠহ কি ছিসুকী ঝাঈ 
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পড় নে সে--ধ্যানগোচর্ হোনেসে- ঠ্ঠাম্ হরিত._-পাঁপ. কা হরণ.--হোঁতা| হৈ গর, ছতি হোই 

_দিব্য দেহ হোঁতা৷ হৈ”-_ব্যাসজী ) 
৬_+অথবা--কহী" “রাঁধানাগর”--এস! পাঠ ভী হৈ। ইস্ দশামে' নি অর্থ-_ 

অর্থাৎ রহ “রাধানাগর” শ্রীকুষ্ণজী, জিন্কী মৃত্তিকী ঝলক্ পড়নে সে--ভক্তজনেোকে ধ্যান্মে 
স্টাম্ (কৃষ্ণ) কে আঁতে হী রহ (ভক্ত) অপ রূপ, তজ.কর্ হরি-কূপকো! প্রাপ্ত হো! 

“সারপ্য মুক্তি” পা জাতে হৈ। ইস্ অর্থমে' “তদ্গুণালঙ্কার” হৈ। 
খা ০ গঁ ৬০ 

( মঙ্গলাচরণ. কা শৃঙ্গার-পরক অর্থ) 

বহুত্সে সন্ধদয় রসিকশিরোমণি ইস্ প্রকার রূখে ফীকে ভক্তিভারনাভরিত. শ্রোত্রিয়- 
সমাদূত্ বিরক্তজিজ্ঞস্জনোচিত, মঙ্গলাচরণ.কে। শুন্ কর্ নাক ভে চঢাতে ঠহ র্ কহতে হৈ 
কিয়হ “গঙ্গাকী গৈল্মে মদার্কে গীত” কৈসে! বিভারীসে শৃঙ্গারী কৰিকী শূঙ্গার্ময়ী চন! 
মে, জো৷ পরমরিহারী গোপিকাচীরহারী রাধিকান্ৃদয়চারী শ্রীমুরারি র্ বুৃষভামুহ্লারী 
শ্রীরাধপ্যারীকী রহঃকেলিয়োকে রহস্যোদ্ঘাটনার্থ রচী গয়ী &, সা মঙ্গলাচরণ নিতাস্ত 
*অমঙ্গলাচরণ” হৈ। র্ য়হ “অমরুশতক” কী শাস্ত-রস-পরক্ টাকাকো লক্গ্য কর্কে কহে 
হুএ স্বর্গীয় মহামহোপাঁধ্যায় পর্ডিত হূর্গীপ্রসাদজীকে শবে মে 

দ্রহসি রতিসময়ে প্রৌটবধূনাং বেদপাঠ ইব সহ্ৃদয়শিরঃশুলমুৎপাদয়তি |» 
এসে মহান্ভবেকে সন্তোষার্থ শ্রীহরি করিনে ইস্ মঙ্গলাচরণ কো! শুঙ্গারপক্ষ মে ভী 

পরিণমিত কিয়া ছে, সে! ভী সুনিয়ে £-- 

১--অথরা-লাগ়িক। (শ্রীরাধা) কে। মাঁনিনী দেখ কর্ নায়ক (ভ্রীকফ) প্রার্থনা (মিক্নত, 
খুশামদ্) করতে হৈ কি হে রাধ! নাগরি ! মেরী ভৌ-(ভয়) বাঁধা হরো, অর্থাৎ তুম্হার 

মান (কোপ.-_নারা.জগী) দেখ. কর্ মুঝেভৌ (ভয়)-টহ উস্সে উৎপন্ন বাঁধ! (হঃখ) কে! 
হরে! । অভিপ্রায় য়হ হে কি মান্ ছোড়, প্রসন্ন হো জাও। (অগ-লী বাত, 'জর। গোপ্য 
হৈ, “সত্য সমাজ” ক্ষমা করে, "অন্থরাদী ন হুষ্যুতি*-_নায়ক মহাত্মা মান ছে।ড়নেক! ঢঙ্গ, 
বতাতে হৈ ওঁর কামকী বাত. পর্ আতে ৫হ-_৭ক্যা কর্্কে, “লোয়'-য়া কে। অর্থ হমারে 

পাশ শয়ন্. করিকৈ ।” তুম্হারে তন্কী কান্তি পড়নে সে হ্মাঁরা (প্রীরঞ্ক1) জো য়হ 
সাম শরীর হৈ সে! “সানন্দ হোত হৈ ॥” ক্যোনহে!? হুআ হী চাছে! 

২--অখবা-তৃম্হারে তনকী ঝাঈ (কাভি) জব. মিলাপ কে (সমাগম্কে) সময় হুমারে 
শরীর্ মে পড়তী হৈ তব. শ্তাম্-- শ্তামবর্ণ শৃঙ্গাররস, মা (রতিপতি ) কাম্--”সো পল্পবিত 
হোত হৈ1% 

কামদের উরু শৃঙ্গাররস, দোনোৌকা। বর্ণ গ্তাম্ত হৈ। সোয়া "সাধাবসানা*, লক্ষণ! 
কর্্কে "টা পদ সে শ্ঠামবণবিশিষ্ট ০৫ যা "শৃঙ্গার্' ক। গ্রহণ কর্ন। চাঁহিয়ে। “সাঁধ্যব- 

সানা” লক্গণীক। লক্গণ,য়হ হৈ +-_ 
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*ৰিষধ্যস্তঃ কতেহভম্মিন্ স! সাৎ সাধাবসানিকা |” বিষয়িণা--আরোপ্যমাণেন, অস্তঃকৃতে-- 
নিগীর্ণে, অন্তম্মিন--আরোপবিষয়ে সতি, সাধ্যরসানা স্ত/ৎ--( কাব্াপ্রকাশ, দ্বিতীরোল্লাস )। 

অর্থাৎ জই। রিষয়িমাত্র-*( কেবল 'উপমান” পদ্--পঞ্ড আর্দি ) ক] নির্দেশ, কিয়! জায়, 
ওর্ রিষয়.-.( উপ্মেয়, দেরদতাদি ) ক| ন কিয়া জায়, বই! “সাধারসানা” লক্ষণ হোতী হৈ। 
জৈসে--“দেবদত্ত পণ্ড গাতা হৈ”_-সা ন কহ কর্ প্যহ পণ্ড জাতা হৈ*--ইতনা হী কহা' 
জায় তো পসাধ্যরসানা” লক্ষণ! হোগী। ক্যোকি য়ইা। বিষয়ী (আরোপ্যমাণ )-*'পঞ্ড। 
পদ্সে অন্ত (আরোপ-বিষয় )-*«দেবদত্ব' নিগীর্_€ ছিপা হআ) হৈ। ইসী প্রকার যী 
প্রকৃত মে 'আরোপ্যমাঁণ' শ্তামগুণপসে “আরোপ্য” (শ্তাম-বর্ণবিশিষ্ট ) "শুঙ্গার' য়া “কাম লক্ষিত 

হোতা ঠহ। 
৩--অখবা-তুম্হে দেখে ওর্ তুম্সে মিলে বিন! হমে" কুছ নী হুঝতা, চারে! ওর্ 

অন্ধকার্ হী অন্ধকার দীথত। হৈ, জব্. তুম্হারী গ্রভ1 পড়.তী হৈ তব হী'গ্তাম হরিত- 

অন্ধকারাবৃত দিশা মে' ছাতি--প্রকাশ, হোত হৈ। ('দিশত্ক ককুভঃ কাষ্ঠা আশাশ্চ 
হরিতশ্চ তাঃ)। 

জিস্মে অত]াসক্তি হোতী হে উস্কে বিনা সর্বত্র অন্ধকার্ হী প্রতীত, হোতা ছে । 

ভর্তৃহরিজী লিখ তে হৈ £₹- 
“সতি প্রদীপে সত্য্নৌ সম্থ তারারবীন্দুযু।. 
বিন! মে স্থগশারাক্ষ্যা তমোভূতমিদং জগৎ ॥ 

অর্থ--প্রদীপ, অগ্নি, তারাঁগণ, চক ওঁ হুর্ধা_-ইন্ সব. প্যোতিগ্মন্ পদার্থোকে ঘোতে 

হণ ভী মৃগনয়নী নায়িকাকে রিনা মেরে লিয়ে য়হ সার! সংসার্ অন্ধকারময় হো৷ হে 
'শৃ্লার' রলকী শু/মরর্পতামে প্রমাণ £__“হ)মবর্োধ্যং বিকুনেবতঃঠ (সাহ্তাদর্পণ, 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ শৃঙ্গার কা! বর্ণ "হাম" ওর দেবতা “বিষুঃ হৈ ॥ |] 
“কাম্ কে শ্তাম হোনে মে' প্রমাণ শ্বরূপ হিন্দী করি “কালিদ।স। কীয়হ দুন্দর্ হুক্তি 

সন্ধদয় পাঠর্কো কে মনোরঞ্জনার্থ উদ্ধৃত হে। কাব্য-মর্মজ্ঞ দেখে কি শুঙ্গার পক্ষকে ছ্বিতীয় 
অর্থ (তুম্ছারে তন্কী ঝাঈ জব. মিলাপকে সময়, হমারে শরীর্ মে' পড়তী &) কাকা! 

হী সাফ শব্ঘচিত্র ইন পদ্যমে' ঝিঠ1 হৈ। ইন্সে, আচ্ছা! কালে গোরেক! মেলা ন দেখ 

হোগ। 1." 

“কুদানকী ছরী আবনূসকী ছরী সে"! মিলী 
সোনন্ুহী-মাল্ কৈধো কুবলয়হার্ সেশা, 

কৈধোঁ। চন্তর-চল্িকা কলঙ্ক সে?! কলিত তঙঈ, 
কৈধে৷ রতি ললিত বলিত ভঈ মার সে!। 

“কালিদাস' মেঘ মাহি দামিনী মিলী হৈ কৈধে। 
অনল্কী জাল, মিলী কধো ধুম-ধার সে! 



সম ১৩৩৭ ] হিন্দী-সাছিত্যে বিহারীলালের “সঙসঈ” ১১৩ 

ফেলি সমৈ কামিনী কন্তৈরা! সেঁ! লপটি রহী 
কৈধো৷ লপটানী হৈ ভুন্হৈয়া! অন্ধকার সে ।৮ 

পর্ডিতজীর ভাষ্য কিরূপ পাঙ্ত্য ও নানা জাতব্য বিষয়ের মীমাংস!-পুর্ণ, স্থধী পাঠক এই 

একটি দোহার ব্যাখ্যা হইতেই তাহার বথেষ্ট পরিচয় পাইবেন; সুতরাং আমর! এখানে আর 
ভাষ্য উদ্ধৃত করিব না); অতঃপর স্বতন্ত্র প্রবন্ধে যখন আমর! বিহারীলালের 'ঘতসঈ' 

হইতে তীহার গভীর অস্তৃষ্টি ও লোক-চরিত্রের পরিচায়ক নান! ভাবের বিচিত্র দোহাবলির 
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, তখন বহুসংখ্যক দোহার প্রক্কৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন 
টাকাঁকারদিগের মত-তেদের মীমাংসার জন্ত আমাদিগকে পণ্ডিতজীর টাক! হইতে বছ 
স্থলই উদ্ধৃত করিতে হইবে। আমরা অদ্য পণ্ডিতজীর গ্রন্থ হইতে আলোচ্য 'সতসঈ' 
সম্বন্ধে তাহার সার-গর্ভ মত উক্ত করিয়া, 'দতসঙঈ' কাবাখানি অনুবাদের অতীত হইলেও 
হিন্দীভাষায় অজ্ঞ পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্ত উহার কতকগুলি দোহা, 

ছন্থয় ও বাঙ্গাল! শব্বার্থ সহ প্রদান করিয়! এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 

“সতসঈকা উদ্ভব 
“সতসঈ' ওর্ 'সতসৈয়া' শব সংস্কৃতকে দপ্ত-শতী' ওর্ 'সপ্তশতিকা” শব্দেোক1 রূপাস্তর্ 

হৈ, জে! "সাঁত্ সৌ প্যাক সংগ্রহ” ইস্ অর্থ ধে কুছ যোঁগ-রূঢ সে ছো গয়ে ঠছ। | 
বিহারী সে পুর্ব দে! সগ্তশতী গ্রপিদ্ধ থাঁ; এক্ প্রারুত মে' সাতরাহন্-ংগৃহীত "গাথা- 

সপ্তণতী” ওর্ দৃস্রী সংস্কতমে গোবর্দনাচার্ধ; প্রণীত “আধ্য।-সগ্তণতী*। যদ্যপি ভ্ীমার্কণ্ডেয়” 
পুরাণাস্তর্গত “দুর্ধী-সগতশতী” ভী এক মুপ্রসি সপ্ঘশতী হৈ, পর্ নাম-সাদৃশ্তকে অতিরিক্ত 
অন্ত বিষয়, মেঁ লমালোচ্য সতলঈ সে উস.সে কুছ, ভী সাম্য নহী হৈ, ইস. লিয়ে ইস. প্রসঙ্গ 
মে উসকাঁ চ্চ। চলানা অনারগ্তক্ &ৈ। গাথাসপগুশতী র্ আর্ধ্যাসগুশতী য়ে দোনে| হী 
অপনে অপনে রূপমে' নিরালী ওঁর্ অদ্বিতীয় ৫হ। সদাসে সহৃদয়েকে হদয়.ক1 হার্ রহী 
হে। ইন্মে পগাথালগুশতী” নে বিবেচক রিদ্বানোদে অত্যধিক আদর্ পারা হৈ। উসংকী 
আধীলে অধিক গাথাএঁ সাহিত্যিক! আকর্ গ্রস্থোমে' উদ্ধত হৈ। ধ্বনিপ্রস্থাপনপরমাচার্য্য 
শীঝাননারর্ধন।চার্ধ)ং নে অপনে প্ধ্গালোক” মে, বাগ্েরতাবতার্ ভমশ্মটাচীর্ধ্য নে “কাবা-' 

প্রকাশ” মে, ওর্ জ্ীভোজদের নে "সরশ্বতীকাভরণ”. মে, গাথাসগুশতীকী অনেক্ 
গাথাএ ধ্বনি ওর্ বাঞ্জনাকে উৎকৃষ্ট উদাহর়ণে! মে' উদ্ধৃত কর্কে গাথাণুকী সবাশ্রে্ত! 
প্রমাণিত কর্ দী ৫। রে প্রাকতগাথাএ' বাস্তর মে' প্রাচীন লাহিত্য-সমুদ্রকে নর্থ 
রদ্ব ছে। ইন্ প্রাচীন্ গ্রাক্কত রত্োকে মৃকাবিলে মে অনেক্ সংস্কত রক্ষোকী রচন! সময়, 
সময় পার ছুঈ, পর্ ইন্কী চমক্ দমকৃকে সামনে উন্কী জ্যোতি নী পমী। “প্রাক্কত? 
তারোকে। প্রকট কর্নেকে লিয়ে প্রান্কত "ভাষা হী কুছ. সমুচিত. সাধন্ হৈ। “আধ্্যা- 
সুশতীকে” কর্তা গোরর%নাচার্ধয নে ইল. বাত কো! স্পষ্ট হী স্বীকার্ কির! 

* সোমজুহী--পীলী ঢচমেলী | কুবলয়--নীল কমল। মার_-কামদেব | জুন্হ্রা--জ্যোৎক্া, টাদ্নী। 



১১৪: সাহ্তা-পরিষৎংশত্রিকা [ খর সংখা। 

“বাণ প্রাকৃতসমুরচিতরস! বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা । 
: নিম্বামুরূপনীর। কলিন্দকম্ের গগনতলম্ ॥৮--(আ-সৎ৫২)। 

অর্থাৎ বাণীক1 কুছ হ্বভার হৈকি রঙ প্রাকৃত কাব্যমে' হী সরসতাকো! প্রাপ্ত হোতী 

হৈ ওর মৈউসে বগাৎকার সে সংস্কৃতি বন! রহ! হঁ--উল্টি গঙ্গা বহা রহ! হঁইস লিয়ে 
যদি বৈলী (প্রারৃতকে সমান্) শ্বাভারিক্ সরসতা ইসমে' ন অ৷ সকেতো ক্ষস্তবা হৈ। 

বলাৎকার্মে রস কা? 

ইস. প্রকার্ খুলে শবোমে গ্রারকতকী প্রশংসা কর্ন্বোনে গোবর্ধনাচার্যর কোঈ 
সাধারথ করি ন থে, অগতপ্রসিদ্ধ গীতিকার্য "গীতগোঁরিন্* কে নির্মাত। জয়দের নে 

 উন্কে বিষয় মে কহা হৈ. 

“শৃ্গা রোত্তরসতপ্রমেয়রচনৈরা চার্য্যগোরর্ধন- 
স্পর্থী কোইপি ন রিশ্রচতঃ ০৮ 

অর্থাৎ শৃঙ্গাররস প্রধান্ উৎকৃষ্ট * কৰিত! কর্নে মেঁ আচীর্ধ্য গৌরর্ধনক1 কোই প্রতিতবনদী 
নহা স্থুনা গয়-_উন্কে সমাঁন্ শৃঙ্গাররসকী রচনামে' নিপুণ করি ওর্কোঈ নহী' ছৈ। 

গেররধনাচার্ধয নে স্ব্ং ভী অপনী রচনাকীঞ্জে খোল্কর্ প্রশংস! কী হৈ, জো রচনা- 

সৌন্দর্যকে দেখে কুছ. অনুচিত নহী” হৈ-_ 

“মস্ণপদরীতিগতয়ঃ সজ্জনহৃদয়াভিনারিকাঃ স্ুরসাঃ। 

মনাদ্বয়োপনিষদে। বিশদ গোবধ্ধনহ্যার্যযাঃ ॥৮--(আণসণ৫১)। 

“গাথাসপ্তশতী” কে অন্থকরণ মে গোররনাচার্যয সে পহলে (ওর্ উন্কে পশ্চাৎ ভী) 

কুছ সংস্কৃত কবিয়ে। নে আর্য) ছন্দমে' ইস.ঢঙ্গকী কাব্যরচন] কী থী, জিসকী ওর্ 
গোবরীনাঁচারধ্য নে কঈ জগহ. ইশার! কিয়! হৈ। পর প্আর্ধ্যাসগ্তশতীশকে সাম্নে উন্মে সে 
এক্ ন ঠহর্ সকী। 

গোবর্ধনাচার্যকে সমান্ শৃঙ্গারী কবিয়ো! মে' এক্ “অমরুক* কবি গুর্ 6হ, জিন্কা 
পশতুকৃ* হজারোমে এক হে, জিসকী অপূর্বত। পর্ মুগ্ধ হোকর্ সাহিত্যপরীক্ষকৌনে 

' «অমককবেরেকঃ গ্লে(কঃ প্রবন্ধশতাঁয়তে' কহ দিয়! হৈ, অর্থাৎ অমরুক কবিক। এক্ এক্ 

্লোকু এক্ এক্ গ্রস্থকে সমান্ গম্ভীর্ ভাবে। সে ভরা! হৈ। 

জিস্ শৈলী পর্ প্রাককত “গাথাসপ্তশতী” “অমরুশতক* ও নআাসণতী" কী রচন৷ 

, * মলের 'শৃঙ্গারোত্তর-সংপ্রমের' ইত্যাদির অর্থ গূজারি গোম্বামী লিখিরাছেন-__শৃঙ্গার এব উত্তর: জেষ্ঠো 
যত তন্ত সংপ্রমেযন্ত সামাঞ্জ-নায়ক-নাগ্সিকা-প্রায-বর্ণনন্ত রচনৈঃ। সংস্উৎকৃষ্ট ; প্রমেয়ল প্রমাণ-যোগা ; 

প্রমাণ-সমুহের মধো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব-শ্রেঠ বলিয়। 'সৎগ্রমেয়' শৰের ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ অর্থ গ্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ ঃ 

সাধারণ নায়ক-নায়িক! ব্যতীত দিব্য নায়ক-নারিকাগণের আদি-দসাক্সক অবস্থা! কবির প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট হইতে পারে 
ন1,_-এজন্েই শঙ্গীরোত্রয়াদি পদের অর্থ--আদিরস-প্রধান সাধারণ নায়ক-নায়িকার বাস্তব (7681616) 

বর্ণন ।--লেখক। 



মস ১০৬২ হিল্দী-সাছিততা বিছবারীলাঙগের (৫লতলচী” “১৫ 

ছুঈ হৈ, উসে সাহিত্যকে পরিভাষামে' “মুক্তক* কহতে হৈ। প্ধন্ঠাজোক” কে তৃতীয় 
উদ্তোত. মে' কার্যকে ভেদ গিনাতে হুএ শ্রীআনন্দরর্ধনাচার্ধয নে "মুক্তকং সংস্কৃত-প্রার্কতাপত্রংশ- 

নিবদ্ধম।” কহ কর্ মুক্তককে ভাষা-ভেদ্সে তীন্ ভেদ কিয়ে হৈ-_অর্থাৎ সংস্বতনিবন্ধ, 
প্রারুতনিবন্ধ, ওর্ অপত্রংশনিবন্ধ। 

দমুক্তক” পদকী ব্যাখ্যা শ্রীঅভিনরগুপ্তপাঁদাচাধ্য নে ইস্ প্রকার কী হৈ-_ 

“মুক্তমন্যেন নালিঙ্গিতং, তন্য সংজ্ঞায়াং কন্।৮ 

*পুর্ববাপরনিরপেক্ষেণাপি. হি ষেন রসচর্বন। ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্ ॥৮ 

অর্থাৎ অগলে পিছলে পদ্যোসে জিস্কা সম্বন্ধ ন হো, অপনে বিষয়ক] প্রকট: কর্নে 

মে অকেল!| হী সমর্থ হো, এসে পদ্যকো “মুক্তক* কহতে হৈ। জিস্ অফেলেহী পদ্যমে 

রিভার, অন্থুভার আদি সে পরিপুষ্ট ইত্না রস্ভরা হো ফি উস্কে স্বাদসে পাঠক তু হো 

জায়, সহৃদয়তাকী তৃপ্তিকে লিএ উদ্ে অগী পিছন্জী কথাক। সারা ন ু'চনা পড়ে, 
এঁসে অনুঠে পদ্যক! নাম্ “সুক্তক্” হৈ। ইসীকা! নাম্ “উদ্ভট্* ভী হে, হিন্দী মে' ইসে 
ফুট্কর্ করিতা৷ কহুতে হৈ। ইসী গ্রকার্কে পদ্য জিদ্মে' সংগৃহীত হো উসে “কোষ” কহতে 

হৈ। নমুক্তকপ্কী রচন] করিত্বশক্তি কী পরাকাষ্ঠা হৈ, মহাকাব্য খণ্ডকা রা য়া আখ্যায়িক1 
আদিমে' যদি কথানকৃক1 ক্রম অচ্ছী তরহ ঠঠ্ গয্না তো! রাত. নিভ, জাতী হৈ, ফথানকৃকী 
মনোহরত! পাঠক্কা ধ্যান্ করিতাঁকে গুণদোষ, পর্ প্রায়ঃ নহী* পড়নে দেতী। কথা-কাঁরামে' 
হজার মে দশ বীস্ পদ্য ভী মার্কেকে নিকল্ আয়ে তো বত. হৈ। কথানকৃকী 

স্থন্দর সংঘটনা। বর্ণনশৈলীকী মনোহরত! গুর্ সরলতা! আঁদিকে কারণ ণকুল্ মিলাকর্” কাঁবাকে 
অচ্ছেপন্কা প্রমাগ-পত্র ঈিল্ জাতা হৈ। পরন্ত দমুক্তক্” কী রচনার্মে করিকো। "গাগর্মে 

সাগর্” ভর্না পড়তা হৈ। একৃহি পদ্যমে অনেক্ ভারে কা সমাবেশ র্ রস্ক। সন্নিবেশ 
কর্কে লোকোত্তর চমৎকার্ প্রকট কর্ন। পড়তা হৈ। এঁসা করনা সাধারণ কর্িক1 কাম্ 

নহী' হৈ। ইস্্কে পিএ কৰিক1 সিদ্ধসরন্বতীক ওর্ রশ্তবাক্ হোঁনা আরশ্তক হে । মুক্তকৃকী 
রচন! মে রস্কী অক্ষুপনতা পর্ করিকো পুর ধ্যান রখনা পড় তা ঠছ। ওর য়হী করিতাকা 

প্রাণ হৈ। জৈস! কি মুক্তকৃকে সম্বন্ধে আনন্নরর্দনাচাধ্য লিখতে হৈ-_ 
“মুক্তকেষু হি প্রবন্ধেঘির রসবন্ধীভিনিবেশিনঃ করয়ে! দৃশস্তে । যথা হৃমরুকন্ত করেমুক্তকাঃ 

শৃঙ্গারয়সম্তন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ গ্রসিদ্ধা এব ।” | 
অর্থাৎ এক্ গ্রন্থমে' জিস্ রসস্থাপন্ক1 পুরা প্রবন্ধ করিকো কর্না পড়ত! হৈ বহী বাত 

করিফো। এক্ মুক্তকৃমে লা কর্ রখ নী পড়তী হৈ। জিস্ প্রকার্ অমরুক করিকে “মুক্তক” 

শৃঙ্গাররস্ক প্রবাহ বহানেকে কারণ প্রবন্ধকী (গ্রস্থকী ) সমত৷ প্রাপ্ত. কর্নের্মে প্রলিদ্ধ 
হৈ। “মসুক্তক্*” মে অলৌকিকতা লানেকে লিএ করিকো! অভিধাসে বহুত. কম্ ওর্ ধ্বনি 
্যঞ্জন! সে অধিক কাম্ লেনা পড়তা হৈ। রহী উসকে চমৎকার্ক। মুখা হেতু হৈ। ইস 

১৫ | 
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গুকার্কে বসধ্যনিপূর্ণ কাহাকে নির্মাত! হী বাস্তর মে' “মহাকবি পদ্ফে সমুচিত, অধিকারী 
ইৈ। ফির্ উন্কী রচনা! পরিমাণ মে' কিতনী হী পরিমিত. ক্যো ন হো। 

«প্রতীয়মানং পুনরন্যাদের 

রস্বস্তি রাণীযু মহাকবীনাম্। 
যত্ত প্রসিদ্ধারয়র।তিরিক্তং 
রিভাতি লারণ্যমিরাঙগনাস্থ ॥৮ (ধ্বন্যালোক--১৪ ) 

অর্থাৎ মছাকরিয়েীকী বাণীমে অভিধীরমানস্-বাচ্য অর্থসে অতিরিক্ত প্প্রতীয়মান” 

অর্থ রনী চমৎকারক্ বন্ত &-_-পেো! কুছ ইস্ গ্রকার্ চমকৃতী হৈ জিস্ প্রকার অঙ্গনাকে 
অঙ্গর্মে হস্তপাদাদি প্রদিদ্ধ অব্য়রোকফে অতিরিক্ত লাবপ্য। ইস্ কারিকাকে “মহা করীনাম্” 

পদ্কী ব্যাথা! কর্তে হুএ জ্ীমভিনবগুপপাদদাচার্য্য লিখ তে ই-- 

*প্রতীয়মানানুপ্রাণিত-কার্যনির্মাণনিপুণ প্রতিভা- 

ভাজনদ্বেনৈর মহাকবিরাপদেশো ভব্রতীতি ভারঃ।” 
অর্থাৎ প্রতীয়মান্ অর্থসে যুক্ত কাবানিম্মাপকী জিন্মে' শক্তি হৈ, ব্হী “মহা'করি' কহলা- 

নেকে অধিকারী হৈ। 

ইস্ নির্ণরকে অনুসার্ “মহাঁকবি' কহুলানেকে লিএ রহ. আবশক্ নহ্ী হৈ কি, সাহিত্য- 
দর্পণাদিমে বণিত লক্ষণেণাসে যুক্ত 'মহাকার/” কা কোই বড়া পোথা বনাবে তভী “মহাকরি, 

কছলাবে। রাজশেখরনে তে৷ ইস্ প্রকার্কে রসম্বতত্্র করিকে। মহাকরিসে ভী বড়ী 
“করিরাজ' কী পদবী দী তৈ। বথা-_ 

“্বস্ত তত্র তত্র ভাষাবিশেষে তেধু গ্রবন্ধেযু তত রং রসে স্বতন্ত্রঃ সকরিরাঁজঃ। তে 
ধ্ি জগত্যপি কতিপয়ে ।” 

হমারে বিহারী জগত. উন্ঠী কতিপয় করিরাজে'! মে' &ই'। 
বিারীকে সন্বন্ধ মে" লেখ লিখতে সুএ অব্ তক্ জে! কুছ. য়হ উপর লিখা গয়। সো স্সরী 

তৌর্সে অগ্রানঙ্গিক স৷ প্রতীত চোগা, পর্ এস! নহী হৈ; ইস্কী রই! আরশ্ীকত। থী। 
হর্মে অভী আগে চল্ কর্গাথাসপতপতী” “আর্ধযাসগুশতী' গুর্ 'অমরুশতক' সে খাস্ তৌর্ 
পর্ বিহারী-সতসনঈ কী তুলন| কর্নী হৈ, যদি ইস. তুলন| মে বিহারী পুরে উত্তর্ জার অর্থাৎ 
বিছারীফী কবি! ইন্কী বরাবরীকী য়! কর্ী ইনৃসে ব়ী চঢ়ী লিদ্ধ হো জার, ইন্কে মুকাবিলে 
মে' উস্ক1 পল্ড়। কী ঝুকু জার তে! জো বাত সিদ্ধ হোগী উসে ক্যা অভিধাবৃত্তিসে কছনেকা 
আরশ্উকতা হোগী!” 

ক রী কা গ্ 

পুলে স্ময় মে' সংস্কৃতজ্ঞ বিশ্বানৌনে সতসঙঈ পর্ সংস্কৃতকে গদ্য ওর পদা মে তিলক্ ওর 
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অনুবাদ কর্কে অপ্নী গুণগ্রাহিত| প্রকট কী হৈ সহী, পর্ ইন্সে সংস্ৃতভে মে 
সতগঈীক! যথেঃ প্রচার নহী হম, এসে অনুবার্দে! দ্বার! করিতাঁকা মুলতত্ব অবগত কর্ন! 
অসম্ভব থে। ব্রাস্তর মে কৰিতা অনুবাদ করনেকী চী.জ হৈ হী নঙ্ী।” 

বস্ততঃ পঙ্চিতদী তাঁহার অপূর্ব তুলনার সমালোচনা! ঘার! বিহারীলালের কবিত। যে 

কোন অংশে “গাখা-সগুশতী” 'আধ্যা-সপ্তশতী' বা 'অমরুশতকে”র কবিতা! হইতে নুন নহে. 
 অধিকস্ত ব্রজভাষার অতুলনীয় মাধুর্য্য ও ভাব-ব্যঞ্জকত! হেতু বিহারীলালের কবিতায় এক. 
অভিনব ও অপুর্ব আস্বাদন অহৃভূত হয়, ইহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই 
রসাস্বাদন অনুবাদ সাহায্যে সপ্ভবপর নহে। তাই সাহিতা-সেবক শিক্ষিত-সশ্্রদায্পের নিকট 
আমাদিগের সনির্বদ্ধ অনুরোধ যে, তাহার! অবিলম্বে ভারতের সার্বজনীন ভাষ| (1410602 

08108. ) হিন্দীর রীতিমত চর্চা আরম্ভ করুন এবং পঞ্ডিতজীর সজীবন-ভাষ্যের * সাহায্যে 
বিহারীলালের অতুলনীয় সতদঈ কাব্যখানির অস্শীলন ও উহা! বাঙ্গালায় প্রচার করি! 
মৈধিল-কবি বিদ্যাপতির তথাকথিত ব্রজবুলি পদাবলীর ন্াায় ব্র্জ-ভাষার অদ্বিতীর কৰি 

বিহারীলালের দৌঁহাবলীও বাঙ্গাল! সাহিত্যের অঙ্গ-ভুক্ত করিয়া! লই! বাঙ্গালা-মাহিত্যের 

রত্ব-মুকুটে একখান! অমূল্য হীরক-খণ্ড সংযোজিত করুন। | 
আমর! নিয়ে বিহারীলালের 'সতসঈ' কাব্যের নানা! স্থান হইতে নানা ভাবের কঝেকটা 

দহ! অন্বয়_ও বাঙ্গালা অর্থ সহ উদ্ধৃত করিলাম ₹-+ 

“মেরী ভন্রবাঁধ। হরৌ রাধা নাঁগরি সোয়। 
জা! তনকী ঝাঈ পরে" প্যাম হরিত-ছুতি হোয় ॥৮ 

( মঙ্গলাচরণ )। সোয় ( সেই ) নাঁগরি (নায়িকা-রত় ) রাঁধ! ( ভ্রীরাধ। ) মেরী ( আমার) 
ভববাধা (সংসার-যাতন1) হইরৌ (হরণ করুন), জ! (বীহার ) তনকী (শরীণের ) বাই 
(কান্তি) পরে (পতিত হইলে) স্তাম (শাম-বর্ণ জীর্ণ) হরিত-ছুতি ( এক-অর্থে__অপন্বত- 

কান্তি, অন্য অর্থে হরিঘর্ণ ) হোয় ( হয়েন )। 

স্ছুটা ন সিস্থৃত৷ কী লক ঝলক্যো। জোবন অঙ্গ । 

_ দীপতি দেহ ছৃছন মিলি দিপতি তাফতা৷ রঙ 8. 
(নাগ্িকার় বরঃদন্ধির বর্ণন1)। সিম্তাকী ( শৈশবের) ঝলক (শোভ1), নট 

(ছোটে নাই ), জোবন ( যৌবন) অঙ্গ ( অঙ্গে ) ঝণকোা। ( শোভ। দিতে আরম্ত করিয়াছে ), 
হুছন (শৈশব ও যৌবন--উভড়ের ) মিলি (মিলনে ) দীপতি দেহ (দেহের কান্তি) তাফত। 
রঙ্গ ( ধুপছায়া-কাপড়ের ছয় ) দিপতি ( শোভ৷ দিতেছে )। 

+ “বিহারী-নতদঈ-_সম্রীবন-ভাবা। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, গঙ্ডিত গল্পসিংহ শর্মা প্রণীত । নায়কনগল! । 

চানদপুর পো$ ( জিলা-_বিজনৌর |). ৮.) ঠিকানায় এস্থকারের নিকট ৪1* মুল প্রাুবা। | 



১১৮ সাহিত্যগপরিধৎ-পত্রিকা [ওয় সংখা 

"ইক ভীজে চহলে পরে বুড়ে বহে হজার। 
কিতে। ন ওগুন জগ করত নৈ বৈ টঢ়তী বার ॥» 

(যৌবন-ব্ণন!1)। ইক (এক-জন অর্থাৎ কেহ কেহ) ভীজে ( ভিঞিয়। যায়), (কেহ 
কেহ ) চহলে পরে (দব্দলে কর্দমের ভিতর ঢুকিয়! যায়), (কেহ কেহ)বৃড়ে (ডুবিয়! 
'ষায়) (আর) হাজার (হাজার হাজার লোক ) বহে (ভাসিয়৷ যায়); চঢ়তী নৈ (বৃদ্ধি- 

প্রা নদী,) (এবং) চড়তীবৈ বার (বৃদ্ধি অর্থাৎ যৌবনের বয়স প্রাপ্ত বালা) কিতে 
(কত) উগুন ( দোষ অর্থাৎ অনিষ্ট ) ন করত ( ন1 জগ্মায় ?)। 

“কচ সমেটি কর তুজ উলটি খএ সীস পট ডারি। 
কাকে! মন বাঁধৈ ন য়হ জুরে! বাঁধনি হারি | 

(সুন্দরীর কেশ-বন্ধন-বর্ন1)। কচ (কেশ) কর (কর দ্বারা) সমেটি (সাপটাইয়া 
ধরিয়! ), ভু (বাস) উলটি (পাছের দিকে উল্টাইয়! ), সীসপট (মাথার কাপড়টুকু ) 
খএ ডারি ( কাধের উপরে ফেলিরা ), য়হ ( এই) জ,রো বাঁধনি হারি (কেশ-বন্ধন-কারিণী ) 
কাকে। (কাহার ) মন ন বাধৈ (মন না বন্ধন করে ?)। 

প্দুগন লগত বেধত হিয়ে! বিকল করত অঙ্গ আন। 
য়ে তেরে সব ত্ডে বিষম ঈছন তীছন বান ॥% 

(নায়িকার প্রতি নায়কের পরিহাস-উদ্জি )| দুগন ( নয়ন-যুগলে ) লগত (লগ্ন হয়), 
(কিস্তু) হিয়ো (হৃদখ্স) বেধত (বিদ্ধ করে) (এবং ) আন (অন্ত ) অঙ্গ ( অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ) 

বিকল করত (বিকল করে); (স্ুতরাং) তেরে (তোমার) তীছন (তীক্ষ ) ঈছন 
বান (দৃষ্টি-রূপ বাণ ) সব তেঁ (সকল প্রকার অন্্র হইতে ) বিষম'( ভয়ানক )। 

“ঝুটে জানি ন সংগ্রহে মন মুঁহ নিকসে বৈন। 
য়াহী তে মানো কিয়ে বাতন কো! বিধি নৈন ॥” 

(নয়নের ভাষার অপূর্বতার বর্ন )। মুঁহ নিকসে (মুখ হইতে নির্গত) বৈন ( বচন) 
ঝুঠে ( এক-অর্থে-_উচ্ছিট, অন্ত অর্থে-_মিথ্যা) জানি (জানির়া), (উহার) সংগ্রহে 

(শ্রহণে ) মন ন (ইচ্ছা হয় না) মানো (মনে হয় ) মাহী তে (এই কারণ হইতেই.) বিধি 
জনিত রর কারারির রা ালাগনাদানিরাতি রা 

“কহত নটত রীঝত খিবাত মিলত খিলত লজিয়াত। 

ভরে ভৌন মে' করত হে নৈনন হী পে বাত ॥% 

(নয়নের ভাঁযা-বপূরণ )। কছত (কথা বলে অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ করে), নটত 

(মান! করে ), রীঝত (হর্ষ প্রকাশ করে ), ধিঝত ( খেদ প্রকাশ করে), মিলত ( মিলিত ইয়), 
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খিলত (বিকসিত হয়) ( এবং) লজিয়াত ( লজ্জিত হয়); ( এই প্রকারে) ভরে ( জন-পূর্ণ ) 
ভৌন মে' (ভবনে ) নৈনন হীর্সৌ (শুধু নেঅ-যুগল ছারাই ) বাত করত (বাফ্য কছে)। 

“কগ্রনয়নি মঞ্জন কিয়ে বৈঠী ব্যৌরতি বার। 
কচ আগুরিন বিচ ভীঠি দৈ নিরখতি নন্দকুমার॥” 

(প্ীরাধার জানাস্তে শ্রীকষ্চ-দর্শন )। কগ্রনগনি ( কমল-নয়নী ) (ভ্রীরাধা ) মঞ্জন (লগান ) 
কিয়ে (করিয়া) বৈঠী ( বঙিয়া) বার (কেশ) বোৌরতি (আঙ্গুণ দিয়া আপচড়াইতেছেন ) 

(এবং) কচ অগুরিন বিচ (কেশ ও আঙ্গুলগুলির মধ্যে) ভীঠি (দৃষ্টি) দৈ (দিয়া) নন্দ- 
কুমার ( নন্দ-ননন শ্রীকুষ্ণকে ) নিরখতি ( দেখিতেছেন )। 

“বরন বাস স্থকুমারতা সব বিধি রহী সমায়। 
পথুরী লগী গুলাবকী গাল ন জানী জায় ॥” 

(সুন্দরীর কপোল-বর্ণন )। বরন (বর্ণ) বাস (ন্ুগন্ধ) স্ুকুমারতা ( কোমলত। )-_ 

সব বিধি (সকল প্রকারে) সমাযর় (সমান হইর়1 ) রহী (রহিয়াছে ); (সুন্দরীর ) গাল 

(গালে) (যে) গুলাবকী (গোঙগাপের ) পখুরী (পাঁপড়ি) লগী (লাগি! রহিয়াছে ) 

হা) নজানী জায় (জানা যাইতেছে না )। 

“রাতি দিবস হৌসৈ রহতি মান ন ঠিকু ঠহরায়। 
জেতে| গুগুন ট,টিয়ে গুনৈ হাথ পরি জায় ॥” 

(প্রেম-গর্বি্তা নায়িকার লথখীর প্রতি উক্তি )। রাতি দিবস ( দিবা-রাব্র) হৌসৈ ( গ্রবল 
অভিলাষই ) রহুতি ( থাকে ), (কিন্তু) মান ঠিকু (মান করার ঠিকানা) ন ঠহরায় (থাকে 
না); (কেন নাঁ--প্রিয়তমের ) জেতো! (যত) ওগুন ( দোষ ) ট.টিয়ে (তাঁলাস করি) 

গুনৈ (গুণই ওধু) হাথ (হাতে ) পরি জায় ( পড়িয়া যায়)। 

“«কোরি জতন কোউ করে পরৈ ন প্রকৃতিহি' বীচ। 
নল বল জল উচে চটৈ তউ নীচ কো নীচ॥” 

( নীচ-স্বভাব-বর্ণন )। কোড (কেহ) কোরি (কোটি) জতন (যত) করো (করুক) 

(বিদ্ধ) প্রক্ৃতিহি' (শ্বভাবের বিষয়ে ) বীচ (পার্থকা ) ন পর্ৈ (ঘটে না); (ইহার 
ৃষ্টাস্ত'_') নলবল (নলের জোরে) জল উচে (উর্ধে) চট়ৈ (উঠে), তউ (তথাপি 

অর্থাৎ নল হইতে বহির্গত হইলে ) নীচকো! নীচ (নীচ হইতে নীচতর হুইয়! প্রবাহিত হয় )। 

“গিরি তে উচে রসিকমন বুড় জহ। হজার। 

রছৈ সদ! পণ্ড নরন কহ" প্রেম-পয়োধি পগার ॥* 
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(রসজ ও অরসজঞোর পার্থকা)। জই! (যাহাতে) গিরি তে (পর্বত, হুইতৈ ) উ'চে 
( উচ্চ) হজার (ভাজার হাজার ) রসিক মন ( রসজ্ঞের মন) বৃড় (ডুবিয়া যায়) বছৈ ( সেই) 
প্রেম-পয়োধি (প্রেম-সমুদ্রকে ) পণ্ড নরন (অরসজ লোকের!) সদা ( সর্বদা) পগার 

(পগার অর্থাৎ ক্ষুদ্র ৪ অগভীর জলাশয় ) কই (কে )। 

উসতীশচন্দ্র রায় 



বৈদিক ভাষায় স্বরের স্বর 
[ পূর্বসং্যায় প্রকাশিতের পর ] 

অন্যন্ম তব 

এ এ 

($) কতকগুলি ছুর্বোধ দ্বিতীয়াস্ত অবায় শব্ব__তৃষীম্ ( নিঃশকে ), সায়ম্ (সন্ধ্যায়) 
4 এ, এ খু এ চু 

সাকম্ (সহ), অরম্-অলম (পূর্ণ) ঈষৎ (অল্প), অল্নঃ ( অজ্ঞাতসারে ), বিঃ (বাহিরে )। 
4 444 4 4 এ. এ. 4 1 4. 
মিথু _মিথঃ, মুহু-_সুহঃ জাতু। মন্ত্রক, নিণিকৃ, উশধক্, আন্ুষক্, আয়ুষকৃ, অনুষু, জু 

গনপৎ। 
4 ॥ £ 

(৬) ভ্রবৎ (*্মত্বর, অব্য), দ্রবৎ (সধাবমান, শতৃগ্রতায়াপ্ত পদ ); ভ্রহৃৎ (খ এক 

বার-_দৃ়ভাবে )। 
4০ এ ৪, 4, রি 

(আ) নি এন অয় রর অনা, অমা, অমুয়া 

(২) বলল এ হল ), দিবা টির 
4০ এ 

(৩) বশে ব্গন, উত্তরে, অন্রেণ, ডি রা শনকৈ? উচ্চ পর।চৈঃ 

(দুরে), তাঁবীতি: ( এ )। 
এ 4 রী 4 ণ নু 

(৪) বাং ভিত রা বাছুতা, সন্র্ত| (সব খ০)। ছ্বিতা, তাদারা, ঈমা, 
এ এ & এ 

মৃষা, বৃথা, পচা, অিস্থা। খন রং 

| এ. 4. 1 8 
(৫) দ্বরস্থিতির বিপর্য্যয়বিশিষ্ট হৃতীয়াত্ত পদ-_গুহা, অপাকা, আসিয়া, কুহয়া, নকতয়া, 

০০ পর এ এ এ শু এ 4 5 এ ০০ 

্বপ্নয়া, সমনা। আদত্রয়া, খাতয়া, উভয়া, নুয়য়া, দক্গিণা, মধ্যা, নীচা, প্রাচা, উচ্চা, পণ্চা, 
এ খু এ এ এ ১ ০5 এ এ 4০ 

তিরশ্চা, বস্তা, আগুয়া, সাধুয়া, রথুয়া, ধুর, অন্চুয়া, মিথুয়া। উবিয়া, ('উ্ধ্যা। স্থানে ), 
4, টি 

বিশ্ব্যা (বিশ্বয়া)। 

(ই) বি বিভক্তিতে অবায় শব টি বির়ল। অপর ( ভবিষাতের জট, 

খা), চা | 
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জি) পঞ্চদী-১) সর্বনাম-_কন্মাৎ (কেন? ), অকন্মাৎ হঠা্, বিনাকারণে ), 
এ & শু 

আত, তাৎ, যাৎ। 
এ এ 

(২) বিশেধ্য-_-মাসাৎ, (নিকটে ), আরাৎ (দুরে )। 
নু ন্ নু নু পি এ 

(৩) হিনিরার নীচাৎ, সাক্ষাঞ্ পশ্চাৎ। 

(৪) নবি গাকাৎ (দুরে, দর হইতে ) অনা (নিকটে, নিকট, হইতে ) নাং 

(বছকাল হইতে, না তৃতীয়াস্ত ), উবৎ অধরাৎ। 
শু 

(উ) যঠী-_উদাহরণ বিরদ-_অত্ো! ( এ ), ৮৮ ( দিবাভাঁগে )। 

(উ) ৭ ও বশে € 4 আরে- দুরে ( রি ), ডে 

পশ্চাদ্ভাগে ) অন্তসীকে ( স্বগৃহে ), খতে ত( বিনা ), অশ্ে ( সন্ুখে ), পরী (সপদি, 

আদৌ, রহসি, স্থানে, অর্থে; কৃতে ) । 

(ধ) প্রথমা-_গ্রথমাত্ত পদও ছা'একটী পাওয়া যার। ঙি ( ভিজ্ঞাসাবাটক ), 
০5 

মাকিস্ (নিষেধবাচক )। 

গ। উপসর্গ_বৈদ্িক যুগে উপসর্গসমূহের কতকট। শ্বাধীন. ব্যবহার ছিল। ক্রিয়াপদ 

হইতে বু দুরে উপসর্ণ প্রধুক্ধ হইতে পারিত। ক্রিয়া! ও উপসর্গের মধ্যে ব্যবধান ত থাকিতে 
শি 4০ ৭5 

পারিতই। তাহা ছাড়া ক্রিয়াপদের পরেও বনু দুরে উপসর্গের প্রয়োগ অবিরল। স দেবান্ 
০ 4৬ শু ০ এ নি 

এ হ বক্ষ্যতি (খ০-_তিনি দেবগণকে এই দ্দিকে আনিবেন; আ-_কক্ষ্যতি)। প্রণ টি 

টা ( অথ০_-তিনি যেন আমাদের আঁযু বঞ্চিত ০/% তানি )। তা মান উপ 
নল 

রা (ধ০--তোমর। ছুই জনে শীঞ্ এই দিকে 'এদ) আ._যাতম- উপ )। গং বাজেভিরা 
০ 

পনঃ (ধ_যেন তিনি দান বা দেয় বস্তু সহ এখানে আমার্দিগের নিকট আসেন; গমৎ-_ 

আআ লৌকিক সংস্কতে উপসর্গের এরূপ প্রয়োগ ছিল না। ক্রিয়ার পুর্বে ক্রিয়ার 

সহিত জুড়ি উপসর্গের বাবহার ছিল। উপসর্গের কোনও স্বাধীনতাই ছিল না। বিনা 

ক্রিয়ায় উপসর্গের ব্যবহার অতি অল্পই ছিল। বেদের যুগে উপসর্গসমূহের সম্পর্ক কারক 
ও ক্রিয়ার সহিত সমান ভাবেই ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহারা কারক হইতে বিচ্ছিন হ্ইয়াছে। 
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4.4 44৮4 
অনু, অতি (অতি দেবান্ কফ) আ, অন্তর, উপ, প্রতি না রা উপসর্গ 

এ শু: এ 

কারক-নির্দেশকরূপে ব্যবন্ধত হয়। অপ, অব, উদ্, নি নিল সরা, প্র, বি, সম কেবল 

ক্রিয়ার সহিতই যুক্ত হয়, কারক-নির্দেশকরূপে স্বাধীন ব্যবহার ইহ।দের নাই। অপি এখন 
স্বাধীন; প্রশ্নার্ক অবায়। ইহার ক্রিয়া্বয়িত্ব কাড়িয়া লইয়াছে-_“পি'/ যেমন -পিধান। 

র স্থানে ”"ব (বগাহ') থাকিলেও ইহার ভাঁগো শ্বাধীনতা লাভ ঘটে নাই। বৈদিক 

উপসর্গের আর একটা বৈশিষ্ট্য স্বর-বিষয়ক । ম্বরবিষয়ক সাধারণ নিয়ম এই £-_. 

(১) ক্রিয়াপদ বৈদিক সাহিত্যের অধিকাংশ স্থলেই হ্বরবিহীন।* এই সকল শ্বরবিহীন 

ক্িগাপদের পূর্ব্বে যে উপসর্গ থাকে, তাছ! শ্বরবান্। কিন্তু একাধিক উপসর্গ থাকিলে ক্রিয়াপদে 

অতি সমীপস্থ উপসর্গই শ্বরবান্ হয়। অন্তত্র স্বর থাকে না। 
(২) যদি ক্রিয়াপদে শ্বর পাকে, তবে 'উপসর্গ বা! উপসর্গ-সমূহ শ্বরবিহীন হইয়া পড়ে। 
(৩) অর্থাৎ ক্রিয়া! ও উপসর্গ উভয়ে মিলিয়া এক । তাই উভয়ের সম্পত্ধি একটা মাত্র স্বর । 
(৪) অধীন বাক্যে উপসর্গের স্বর থাকে ন|। টি এ টা রি এ খাটে না। 

উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই আছে__“আ-বাতম্ উপ বমৎ _আ। আরও 
অনেক উদ্দাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়! হইয়াছে ।1 
টার স্বরস্থিতি বিষয়ে আর একটা কথ! এই যে, তাহারা সবগুলিই আছাদাস্ত। 

কেবল অতিঃ অস্ত্যোদাত।8, 
উপসর্গসমূহ বিশেষণের ' স্থায় তর,-তম,র,-ম প্রভৃতি প্রতায়যোগে ক্রিরাবিশেষণরূণপে 

পভ: এও এ 4০ 

ও নিলি এবং সময়ে সময়ে অবায়রূপে ব্যবহৃত হয়। উত্তর, ডি, অধর, অধম, অপর, 

পি ও টে টে এ এ নর ৮ 

অগম, অবর, অবম, উপর, উপম, অন্তর, নত, নি শিস, লা নিলেন পরস্তরমূ, 

পতিতা টনি অনুতমাস্, শ্রতিতরাম উত্তরা, রাম, নিরা্ বেত, 

সরাষ্। এই শেষেরগুলি ( তরাম্ যোগে ) ব্রাঙ্গণে ব্যবন্থত ; সংহিতা-সাহিত্যে অতিবিরল। 
উপসর্গের স্তায় ক্রিয়ার সম্পর্কে বিকাশপ্রীগড উপসর্থের ভায় ধর্মবিশিষ্ট কতকগুলি অবায় 

* সা,প, গ, ১৩২৯। ১ষ সংখ্যা, ১৮পৃঃ। 
1 সাঃ প, গ, ১৩২৯। ১ম সংখ্যা, পৃঃ 

এও জিনাত 
১৬ 



১৯৯৪ 1. ৯ স্ানিতাপারিৎ্নিরিক। (রাখা, 

4৬ 

গর অব্ন (নীচে)। অধস্ খরা) পর্ণ) রা পুরা॥ কস্তরা (ধা জব + 

12) স্তি টে), রে (সহ) নি পু উপদর্থের বৃ্সোতর, তৃতীয়া) পূর্বের . 
| উ্াহণের কতকগুলি পদ এই শ্রেণীর । 

৮) দিধেধার্ঘক ও অন্- প্রভৃতি উপসর্গ-ধর্ধাক্রাস্ত কতকগুলি চিরপরাধীন অবার আছে। 
ইহাদের গ্বীধীন বহার কোথাও রি ৮ বিশেষ্য বা বিশেষণ র্বাবিধ শঞ্ষের সহিত 

ইহাদের যোগ হয়। কপ অনেব, রে কি দী উদ আসত (তি 

বিন), আব (দেবি), রত (তি ) জন ররর র্নামের সহিত 

নিষেধর্থক উপনর্্র ব্যবহার বিরল) অতৎ, আনিকিৎ। অবশ্থাৎ। রা্ষণের ভাষার 
সমাপিকা! ক্রিগ্নার সহিতও বা ব্যবহার ইনার গার (দেখে না), কুর্তি 

(চাহে না)। খসন্তাবাচক ্ ও নিষেধবাঁচক ধা বোধ হয় এই শ্রেণীর নহে। তাহাদের 

স্বাধীন প্রয়োগই বেশী। সমাস-প্রকরণ ভষ্টব্। 

স্। বিবিধ অব্যয। । 

(১) সম্মতি বা নশচযার্থক-__বিল, ধ্ল, বৈ বাব (বান্ধণে ), হি (শ্বরহীন ১ ছি, 

উঠ ক, ঘ, লমহ, সু, তল । ইন, জাত, এব। 
এ ০ খু 4 এ 

(২) দির রবি, ৮ রি 

ডে: উল ্  মোঃ উজ উপো, রা ইহারা এরৃহ। 

(৪) সযোধনে_ন, হক (খন), জে টি এ 

৫৫) উপমাবাচক-, ( গঁরে ন ভৃবিতঃ পিব-খ-তুয়িত গা ) 
ইব/ ব শ্বেরহীন্)। যথা এ | 

(৬) সথানকানবাচক-_ঘ, ন্ ), ক অন, টি শা হম ধস কোক 

রা ১ নর 

পি নিষ্ধোদিবাচক- নু, মা হদে নহি নথি, নং (০, ৭ দি 

নকিস্ দাঁকিস ন নীম্ মাকীম্। | সা 

* বাঙ্গালা ভাবার এই দীর্ঘ উচ্চারণের বাহলা আছে,--আগীহা, আনান, নন আত শাম, 
জআ-দোজ। ( গরু”. ০০৮০০৩০, 80051960 ০ 



০৪ বৈদিক ভাষা খবগের তুর ৃ ১২৪ 

(৮) বিবিধ-_ীনা, মানানদ্ সর (গোপনে)। 

(৯) পাদপুরণে_-এই লকল অব্যয়ের এক একটা অর্থ বিশ্চয়ই ছিল।. কিন্ত কালক্রমে 
. অর্থবিস্বতির সঙ্গে নানা অর্থে ইহাদের গ্ররোগ হইয়াছে। অবশেষে লৌকিক দগ্ৃতের, 

শেষ যুগে তাছাদের পাদপুরণে ব্যবহার নারি বৈথিক সছিত্যে গা! অব্যর়ের 
-বাবহার ছিল ন1। * 

ও$। অন্গবৃত্িবাচক অবায় ঝা ৫০1708106915--মমাঁসের প্রদাদে সং 'স্কৃত ভাষায় টি 
শ্রেণীর অব্রের বাবহার বেশী নাট। অন্তান্ত আধ্যভাষার ভায় নালাবিধ অধীন বাকোত: 
ব্যবহার মংস্কতে নাই। তাহার স্থানে আছে বিবিধ সমাস। তাই এই শ্রেমীর 'অব্যয়ের 
সংখা! অতি অলপ। . . ৰ ৰ এ 

রা পারা ূ 
০১) যকত অপি, রা তথা কি, অথ, ইতি, ইত্যাদি । , ॥ 

(৭) বিোজক-_চুউ খেরহীন)। 
| ৬ এ 

(৩) সন্তাবনাবাচক-যদি, চেদ্। 
& 4 

(৪) হেতুবাচক-হি ( যেহেতু), যতঃ.। 
চ। ভাঁবাধিক্য-বাচক অবায় বা 75115০61075-- | ও 

০). গরত্গীর আতুধদিক-_লা, হা হাহা, আহহ, হে, অয়ি, অরে, হয়ে, অহো 

বব, ফিক ই 

(২) অনুকরপজাত ব| নাকি (বাণ গ) কিকিঠি (ছপনস নী, 
৬ শু ৫ রর 

বাল্ ক, ক, কট (কোনও কিছু ভাঙার প), ভূক (কুুরের শঝ),শল্ (পট কী 
আয হর, অল, ছস,। - 

(৩) বিশেহ্য-বিশেষপাঁদি-ভত--তোঃ ( তবৎ শব্ধ হইতে ), রে ( অরি শব্ব হই, দি 
( দিহং ধাতু হইতে? ), কই দি, শ্ঝি, জু, সাধু। এইগুলির বৈদিক প্রয়োগ নাই: 

এই লকল শঙোর আলোচন| কেহ করেন নাই। রবীঞ্ীনাথের ধ্বন্যাত্বক শব্দের উৎপন্তি- 
যোধি হয এইখার্সেই। সাহিত্যে ইহাদের কচিৎ ব্যবহার । অভিধানে ইহারা পরিত্যজ। আট: 
ইহাদের অভাবে দৈনগিন কাধ্য বন্ধ হয়। এদিকে বিশেষজাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। : 
ছা কারকনি্দশক অবাদের ( নিপাতীদির )* বরহিতির কর স্থানে হইয়ছে। রি 

* নিপাত আঙ্্যযা্তাঃ। 



১২৬ 'লাহিত্যপরিষৎপত্রিক। [সংখ্যা 

যে সফল তদ্ধিত প্রত্যয়ে আদি শ্বরের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল গুলে প্রায়. আদ্যক্ষর বা 
অন্ত্যাক্ষরে হবরস্থিতি হুয়। প্রায় সর্বত্রই দ্বরস্থিতির অগ্রন্থতি বা পশ্চাদগতি হয়। সাধারপতঃ 

প্রত্যায়েই শ্বর থাকে, তদ্ধিত প্রতায়-নিষ্পর শব্বসমূহ বিশেষণ বাঁ বস্তবাঁচক, ভাববাচক নহে। কিন্ত 
্বরস্থিতির নানাক্সপ ব্তিক্রমও দেখা যাঁয়। প্রত্যেক প্রত্যয় ধরিয়। তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। . 

অ--প্রতায়। এই প্রত্যয় দ্বারা নান! প্রকার শবের স্যরি হয়। কৃদস্বেও অ প্রত্যয়ের 
ভুরি প্রয়োগ যা গিয়াছে। 

মা এ * শি এ 

খাল ), টনি ০৮৪০৭ রিনি ) বত হি ) 

আদর ( অনি), তন (হন ), মি ), শারদ, বৈরাজ, (বিরাজ, ), পৌ 
4০ ৮ | ২০ রি ণ এ, ষ্ঠ রী এ, 

( পৃষন্), মান্থধ (অবিচলিত স্বরস্থিতি)। মাধোন, ঝত্রক্স, ত্র, সাবিত্র (সবি), দানব 
4. 44. 2 4 4. 4 4 4. 
(দান), সৈম্ধৰ ( সিন্ধু), পার্খ (পণ? পঞ্গরাস্থি), পধিব (পৃথিবী), এন্ত্রাগ্ন (ইন্জ্রাী), পাও 

এ রি... ৭৫০ ট্ী ০ টন ও | রঃ ০০ 

(পঙক্তি), যামুন (যমুনা), কানীন ( কনীন, বালিক ), বাকরুণ, বৈশবগ্নেব ( বিশ্বদেব ), গার্ভ (গর্ভ) 
ই ০৫০ এ, এ এ ০ ০০ ৭৫ ০০ 4০ এ 

সৌভাগা (সুভগ), বাসন্ত (বসস্ত), দৈবোদ।স ( দিবোদীস )। বৃষণ, উচ্চ, নীচ, পরাচি, তমস, 
4 & 4. 4... ৃ 4 4 

রজস, পয়স, টা সর্বববেদস, পানির প্রভৃতিতে গুণ রা নাই। পাস্ত (পুখো), ৮ 
4 4 4. 86710 -47 .8: 

হেমন্ত, বেশ, অনু, অপাক, উপাক, প্রতীক, পরাক, যো রা রি পোত্র, নে বা 
এ চাদে এ এ 4০ 4 4০ এ 

গবিছত আবুষ, ছু, 'জাম্পত্য, চু বর, নব, রর ক যা ভিজ, রি দেব দি )। 

য--প্রতায় | টব (দেব), পালিত (পনি, ব্য রব, গাহপত্য গৃহপতী), আরতি 
রর 

[07 8 09310209116) 01112315993 10 009 ০1093 বিহারি 0১6 :78 192 16 

(01103 & ০0115027615 0153)11910 10 10600051 2108১ 0৫ 18 0০ ৮৩ 1£500০60 6০ 44. 

003 12 3 95266 ০:08 1385৩ 52 21১0 001) 75 17855 92 879 ১46 875 6০ 0০ 2680. 

00৬ দা) 82 0100 220৭ মা10) %2 ৯৮৮০ 45 21126 05 59900605 006 ৮৪106 8% 18 00075 

60861208161 8 1)9257 8)112019 :11)03 11 তি, ৮. 00915 819 788 65810100198 ০0186 210 

7 ০152 8601 90018 & 57119016. ঈদ, [6 01050 06 1600 ০ 0070)6 19888201853 0 

৫06০$06 6036: 21 (9592 &:6 0০018010060 01070 (990 0106 9029 স1030106 08061911 

৪০০০1) ৪1) 0106:৩107% 0191)00 ০৫00৩ 16160391920 ৮13 ৪7 ৫ 20050 10 8 90১21 3 

9£ 0১6 710710৩.--/11076) 722০, ৪, ৮ 



সন ১৬২] বৈদিক ভাধার় হ্বন্বের সুর. ১২৭ 

5 এ 1 4 1.4 এ এ) - & & 

( খত্বিজ.), সাংগ্রামজিত্য (নংগ্রামজিৎ ), আতিথ্য (অতিথি), বৈমনস্য ( বিষনস.), বৈশ্য 
44 4 4. & 

( বিশ.), আধিপত্য (অধিপতি), নৈর্বাধ্য, বৈষ্ব্যো। 
: যূ+ প্রত্যয়। আমিরের স্ধিবিহীন। 

ক দি আখ রি রণ মুখ্য রখ শ-ফে) দা (গে 

তি ) ্ ফান) ষ্ম (বীর্্যবান্, ঘন) া্স (৩০৫০০৪০ ? 

ক) কস বীর), (সফল লোকের), বিছা (সফল গণ 

( বিশদেব ), মরশেপ্য ( মযুর-লেজা )। 
4:44 এ 4 4:14. 

খ। প্রথমাক্রে পশ্চাদগত স্বর । ক (কণ্ঠ) স্বন্্য (স্ব্ধ), ব্রত্য, (ব্রত), মেধ্য (মেঘ), পিত্রা 

(পি), প্রতিজন্য প্রেতিন বিপদ) [হি (হিরণয রি গা বা অঁবায়। 

রি অনযোদাত। দিবা (দিং ), (সহ 3. (বা), বব (কি), গা 

(্রীম), সোমা, ০ (অনেনদ), পা (দিশা )। 

রনী রে শি টা বেশী। বত (হি) হা, 

হি বা ) রা (রাজন), দোষ (দোবন্০বাহ ), নীর্ধ্য (শী ), ক 

কন) থা (ন্ট ) সা (নও) বসা ০ বিষ শা) 

ত্য তেসহ্- পাছা), রা (প্রা ) যা বে) চি (হু) বা (বা) 

পণ (প) স্ব মধ মা ঃ নল “জলে, গ্মী), রজব ক) 

পরব (শ বাণ ), নাব্যা, নাব্য (নৌ নৌকা), রাশ ( প্র+অশ, ধাতু ), নয 
পর ২ ৫ 8. ২6 4 

( উর্দস্বৃদ্ধি, ভোজা )॥ * জনিতব্য (জনিত +য ), কর্তব্য; হিংসিতব্য। বক্ত ধাতু, গাতু, 
শে , -৫, নত শি 

তু প্রভৃতির উত্তর ষ ্রত্যয়ে বক্তব্য, ধাতব্য, গাতব্য, দাত প্রতঠৃতি শব্দ 18 
টি হ এ. এ তি ০ ০০ টে এ নু | 

দ্র (বর্ম), দেবত্য, ( দ্েবত! ), প্রপথা ( টি ৮৭ ), য(রস্গৃহতিতি 

(পানী সখ) বণ বে (বরুণ )বীধ ( বীর), উদ্ঘ (উর ) উল (উল) 

উ্বধ (উর্বর -কউহুমি বা (ব্বাহা)। টু 



১২৮ সাধিা-পৰিবৎ-গানিকা ... (পা | 

পথ অপির বসে নিট) পন আদ) টি 

ব্যান টাগিরডা। রা (বাল), পা টা বি 

অন্াপনয (পাঁজর মধ), ত্য (খটাসনে)। ৬ 5 8 

কদন্তের সহিত. গ্ভ্দবিহীন বপ্রত্যয়াত্ত তদ্ধিত। চিত ( চিত), ৮. নি 

চা জা পন, উদ কি পপ ই, অক, ও 
তন, হে কার, মাপা, আদ্য (জো), অভিতাই ( ভিত) 

বব নব নী) আনান যি পরি) পা বির 

অবিমোক ( বিমোচনের অবোগ্য)। বো, বহরে ভগ পপ শেক, অতি 

ক, কি, পি, হোক অর, গতি 

খোদ, হল, সত ক, বি, ইত, ঠা, বাজি) দু দেবা | 

বশ নব আব 

রি অধ উন প্রত্যয় নি (হেত, অনর), রিং (পবন, 

ক (ক) কোবি(ধৌব), শিং (অসির)। রি (অসি ও), 

টি (ইতর ই), কে ( কেবিবরক, ক) জি (শো -বিকা) খি, 

(খর? সামািহ; খু খতু)।- আিকীর, গৃহমেহী়, রী (পর) শী পাক 

জীন তৃতীয় রী 

এ (খা) পরা [আদর (-খিবংশধ, বধ), জানত (নজির পু), 

(সা খপ, সর), শান (শনির বপ) মাংিতর (ছি) 

বিষয় বাজ (বা, বডি 01১4০ পৌর ু 
যোগ) নে (মরা) দ্য (দর্শনীয়, গা) খান ] সিল 

প্রাণ) সহশেরী ॥ 



নি ১৭,) নাগিন জর ০০৯২৯ 

এ: প্রত, (গাও, রক বেলন রা), কতক (তি, ফধী)। 

রতি (সি ডি) বিল পাশ খাহিতি এক নেক দে 

খুন জান রি, দশে ভু, হন সে । জে, বাধে, 

কেশ, শা, পে | 

আয্য প্রতায়। এ (অনেকের গননকারী দা (নক), ক 

(নাম), পুরা (নাম) রা (এ, পে) মা (উপচোগ), (কিট 

075), উমা (পরতিশিখর)।, অনাধা, কায, এয (দত), বা 

টি সাড গা মামা হাব কের অপত্য ), কায (শন) 

উ্গপায়ন (খণ। কাথা (সস, কু), তার 

আরী প্রত্যয়। শবনংখ্য। অপ । অহী (চিল) ঘন (মগ) . 

নাত টা রি রি, পৌর, রতন, সাংবরণি প্রা, 

সারি ॥ তগুষি, শুর ভুত 

ক প্রতায়। বহুল প্রয়োগ। মূলতঃ বিশেষপার্ধক, পরে বল্লার্ঘক (৫101070119৩), 

তারপর নান অর্থে প্রয়োগ । উক, অক ও ইক প্রতায়ে বোধ হয়, এই “ক জ্মাছে। জন্তক 

(বি), বন্হিক (বলছি বাল্থ:আবেসী়), আতিক ( অও, ডিৎ যাহার আছে), চিক 
(টি সুচিযুক্ত, বিদ্ধকারী ) উরু (উবাক; লি বা শসা ফল ), প্ধায়িক (পরমা, 

৮ একক, ধক, বি, আক তক (তীয় দিবসের 1 ক (ষাদের 

ইক (তোমাদের), কামার), ক (নিক? আক (পলক 

(উিিপেষ) সা (রূপ; ক) কক (বধ-পীতবরণ)।॥ রে অশবক, 

কনক ও কুক (খাদক), কনীনক বা কনিকা (বালিকা, পাক (পা) পুর 

রাজক (রাজপুত ), সরু ( ভোট পানী) অন্ত, লব বলদ) ' 
5 সর্ধাগাম খর অপ্দ্ ও যুব? লখ পর্টধ্য ০ 



১০? .. কীছিাপরিধতপন্রি্, [৬ দখা 

৷ বিশে ও বিশে সহ। ওক (গৃহ), টরদকা, একা, শা) ই 

চিনির বক (সব সমগ্র) (থাকা) (ক 

বন্দী), অনপ্তমিতকে (কুরধ্যান্তের ৮ বক (পিপীলিকা ), (ছোট) শিক 

দি) ক (কপ) অভিমাদ্যৎক ( মনততপ্রাণড), পতি (উ)। ] 

সক (দু, অর), বিন্ক( ক্োধনাশক ), হিদ্দিপতক' (নাশকারী ) পরবতানক 
2 এ 

প্রবর্তনকারক, বিকাসক ), বিক্ষীণক' ( হত, নষ্ট, ক্ষীণ” )। 
০ ০ পট 

অনক্ষিক (চক্ষুহীন ), অত্বক (ত্বকৃহীন ), অরেতস্ক ( বীর্যযহীন, বীজশুন্ত ), বনুহস্তিক 
৭৯ ্ 

( বহু হস্তী যাঁর ), ইয়ত্তক, ইয়ত্তিকা। 
চু *& এ চি 

বাসস্তিক ( বসন্তকালীন), বা্ধিক (বর্ধাকালীন), হৈমস্তিক, কৈরাতিকা (কিরাতদিগের )॥ 
অন্ুনাসিক [ন্ বা ম্] যুক্ত প্রত্যয়। 

| এ খু ০৬ এ শত রি £ লি 

টা পা ৮৯ * ইন্দ্রাণী, বরুণানী ; উশীনরাণী, পুরুকুৎসানী, 

গান, উ্জানী॥ পতিপত্ী। দেবপরী, প্র দন, অমস্থণদেহা ]। 
ূর্বোদাঘত 'কী পরতার। * 

ঈ_পাটীন নীট, প্রাচীন, রী ্ীন রী (এ দীচীন। 

সেতসরীগ, জাতলীন (হার বুল জনা আছে), াবীন [মার] 

পাহারা ইক 0. 

উপ শান, বা, জি, শুস্সিপ। 

ন. দল বি) ক শপ, দক্রশ্ ; ্  ১ নখ জ- 
কাঠ, গাছ ]। | ৰ 

টু চর ছু 

ইস, বি--ধনিতি [খনন-ঘার। কত), কমি, পুজি, অ্রিম। দ্ী এ 

+ সা, প, প, ১৩২৯১৮ পৃঃ অব্য । 



পট. টক খা বল ১০১ 
/. পা হিরা রি... 88. 2.২ £.4:8875 1 &. 
ম- অধম, 0 বম, উপ পরম, মধ্যম, চরম, অন্তম। পর, পঞ্চম) সপ্তম, অষ্টম, নবম 

৮.৬ ৯ 
দশম ॥ ক 

ডিপ), লন গে) (ফা )। , 
৮ খু. 

টার! মন, নর ইউ তেলে, অমি, আসোমা 
এ 

প্রন স্প বি বউ কারের কিম কলর তত 11 

র পরত বরস্থিতি নানারপ । পার [ধমিমর ], সী হী, আীল] শুর 

[ ধুস্রবর্, ্]। আীৎ ( অগিজাবনকারী, অশ্নীধ ি শাছর [শু পপ, হাড় 

কাঠের মত 7 মেধির[ মেধাবী 7 বধির [ রখ], রমা [ কামার 7, অনজের ছর [ মৈশ্সং ]। 
মি মা 
অপর; অধর, অবর উপর, অন্তর ॥ 

4 ৮ এ ' . &, 
. জ প্রত্যয়। রি নি সহিত অভিন্ন। এ মধুল, ( মধুর ), জীবল ( চঞ্চল, 

কর্মঠ, 11৩15 ), অন্ীন ( অশ্রীর। অভব্য ), মাতুল ( মা হইতে; মাতৃসম্পকাঁয় )। পরবর্তী 
যুগের লু প্রত্যর ইহারই আকার-ভেদ। পার 

ব গ্রত্যয়। ৮ উর্শিযু ) শষ (কেশবান্), া্গাব ( মেখলাৰাঁন্ ), অবিব 

( মস্থণ, পিচ্ছিল ) নতি (শাস্তিকর ), ্ ি ( শরন্থা-যোগ্য, ০ | 

কী (ি হইতে রা ), উ্শাবল (লোম ) রা ধর (দারপার)। 

পিছ (পির আতা) নু (ভাই-গ, শত্রু )। 
০৩ এ 

না রোমশ, লোমশ, পপ, (দানা ), বব), » টল 

টন ( গীতব্্ণ বুধ ( যৌবনবান্), বারিশ, ধী, থে, 1 কলশ, গিরিশ, 
কর্কশ, বালিশ ] ॥ | 

দক ৮ । পদ ( অন্বী ), ৬৮ পাদ শব (তগাবান) 

বিন্ শিখতিন্ (শিখাবান) হত্তিন্ (হঘর়বান্) যোড়শিন্ ( বোড়শবীর), পদ 
১৭ 



১৩২, .লাহিত্য-পরিষং-পত্জিকা [ও সংখ 
পি 
বত ৮ 

দি বন ( সর্ধোকষ্ট আচারবান্ ) গছ দক্ষ অন্ষজীড়াকারী, ভাগ্যবান 

খেলোজার ) কচিদর্ধিন যাহার কাঁজ সর্বত্র )। বি মেধাবী ), শি শিখাবান্), 

খতারিন ( খতাবান)॥ অভভিমতিন্, অরচি, খানিন, বিন নিন রোতন( বীর্ষ্যবান্), 

এ. ভা, ... ৩ এ. - পু ৩ এ এ, এ 4, 
শবসিনূ, মনসিন্, বয়সিন্, পরিশ্রজিন্ (অ্রগ-বান্ ), হিরণিন্॥ প্রশগিন; গর্ভিন্। জূর্ণিন্। ধুমিন্, 
এ, & 4 4 এ. পি. এ. এ শু, 

গানিন্। ছোমিন্, মৎসরিন্। পরিপন্থিন্ প্রবেপনিন্, অর্কিন্ভঙ্গিন্-সঙ্গিন্*রোকিন্ ॥ ধন্বায়িন্ 
নু ০ এ এ ০০ এ ৬০ 

হ্কায়িন, জাততারিন্, প্রতিহিতায়িন্, মরারিন্। খতায়িন্ ত্বধায়িন্॥ প্রত্রাজিন্! ্রদদিদ 
ঞ রি ৬ তে . 

শাঁকী, সরী, ইরী (খ" এক একবার )॥' বনিন্ (বৃক্ষ, বনম্পতি, সন্ন্যাসী), কপোতিন্ 

€(কপোতবৎ )8 
* ৪ স 

মিন্ প্রত্যয়। হইন্সিন্, খগিন্, বাগ্সিন। গ২১-জ২.-চ.॥ 

বিন্ প্রত্যয়। প্রত্যয় শ্বর। খখেদে ১৯টা বিন্ প্রত্যয়াস্ত টি আছে। পরষুগে রঃ 

অধিক ব্যবহার হইয়াছে। অর্থের হিসাবে টিনার নম্ি, নি ) তগিদ 

তাপযুক্ত ) তেজদ্িন্( উজ্্বল )। বপন রে, এ এ | পতত্বিন্ শরোতস্িন্ 

রপহিন, অন্থপাত ভ্রমে সকারযুক্ক। যান, মেধাবিন্, মায়াহিন, সভাবিন্ বিন্ 

(ডাঙশের বশ, অঙ্কুশের অন্ুবন্তা ), বিন, ( কুটিল), উভাবিন, (উভয়ের মালিক ), 

আমরাবিন,, আততাবিন্। বাগ ধিন্, ধযবিন, আত্মনধিন, ॥ |] 

বসত, প্রত্যয়। মুল শব্দে সাঁধারপতঃ বিন! পরিবর্তনে খ্বরস্থিতি। কেপবস্ত, বত, 

সিবনত, প্রজননবন্ত, পুওরীকব্ত, হিরণ্যবস্ত, অপুপবস্ত, রাজতিব (ক্ষত্রিয়ের সহিত 

ককতবনুত ), প্জাবনত, উণাবন্, া্দিণাবন্ত, পর্বত, শচীবন্, তরিধ। বসত, পরীবন্ত, 

বব, ( ভক্তিমান, ), ভাবাপৃথিবীবন্ত, বিজু (বিষুঃর সহিত ), হরি, ( ম্বর্ণবর্ণ ), 

আবৃদবঝ, (বাহ! এই দিকে ফিরিতেছে ), আশির ( হঞ্জমিশ্র ), বধ, ( এর্ধযবান্), 



সম ১৩৬২] বৈদিক ভাষায় বের | ১৬৬ 

পরহ, (বু বৎসরের ্্ ( ৪৮ ) পর পয়নস্ত, (ধনী), প্ টি ) পবন, 

( পজার্টনার সহিত ), রোষখবজ( কিন্ত রোমবন্ত, লোমবন, বৃজহবন্ত, ) করুভ্তত | 

প্রত্যয় বর-_অগমিবন্ত রি (ধনী), বৃ (পুকতয্ববান্), প্রত ( চরণবান্), 

নব নাক-ওয়!লা ), আসব ( মুখযুক্ত ), শরবত ( মাথাওয়ালা )। 

বসত ( অথবজ ) সতাব অভিযুত সোমযুক্ত ), বফ্যাব্ত ( শক্তিমান, বারধ্যবান্ ), 

শতীবন্ত, াধিতীবনত (পরশু বা কুঠার আছে যার ), বদীবনত, (ইউ ) বষবনত (বিভি্ 
৬ 

প্রকার, বিষুস্পৃথক্ )। 

টু 4 4 & & 
অনিয়মিত। সংযুক্ত। ইন্্রন্বতৃ, মহিঘত্ত.। নৃযুক্ত। বনমততং বুধস্তং বধঘবস্ত,, 
নু এ তি ০ নু ০ 

গত স্বস্ত, টিকার টিতে মাঁয়বস্ত, বি নিন আমিক্ষবস্ত, | 

ইসস কশনাবক, (বলনা), চাটি ) বিষ্বনধ | 

বত (আমার মত), ঈবনত, কীবনত, নী, নীনবন্ধ ( কষ্ণবর্ণ ), নৃবস্ত, ( পুরুষের 

সায়), ৃ ম টি বিশ্দুযুজ ), তব ৭ সায় )। 

বি, বব, নি প্রভাবান্), অপর, পিপি, বর, | 

গত (পৃবদ)। তব (লৌকিক সংস্কতে তগোবস্ত. ), বদ, | 
বন্ ৪ অল্প কাত বর ক্র মূ শবের অনা বরণের পুর্ব 

৮ পান এ (স্ত্রী খতীবরী ) দা ক সা 

নী বদ রাবী, বব (বরী)। তি যতীন, বক 
রম ্ 

বন, (ক দিক ধন, রর ্  ক কাক) র্ 

( হার্দিবন্), ইমন (ইল) সনিতবন (সনিতিবন্)। : 

চা এ 
বেদী ্রচলিত-_খহাবন (আবেম্ত। সাহিত্যে সঘধিক প্রচলন ), মঘবন্, অথবন্। 
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মস্ত প্রতায়। প্রাচীন সাহিতো ইহারও প্রয়োগ অল্প। মূল শের শেষ অক্ষরে 
সাধারপঃ বরস্থিতি.। কিন্ত অধিক ক্ষেত্রেই সবর নী অপশ্থত হয় কয়েক ক্ষেত্রে মূল শব্দের 

পিঠ পপ » ৬৫ 

টা অবিকৃত থাকে। টি যবমন্ত, ১৪ গা (মেষবান্), অশনিমস্ত ওষধীমন্ত,, 

বা (কুঠার রি বাশী-কুঠা ৮. গা (অনেক ভাঁজ জিনিস যার রি ), 

বু, (মধুর ), বই রি ২(ত্ব্ার সহিত ), বো, বা আছে যে টি ) আমু, 

যতি, উ্বৃবম্ত এ সহিত ), ঈন্ম আহ, ' (পৃল্বুক্ত ), গো, । গো- 

বন্ধুল)। গা পঙ্ষবান,), বিহত হুতি সহ), চকু ২ বাত, করুন: বির, 

টা | | 

এটি শান ছা অনেক আছে যার ), রি, ইবি, ( হর ), 

ডে, (দি -শিতৃগণ সহ) শা, (যাঁর ম! আছে)। িদ 

চা হী, জ্যোতি তির, | সৎ িযারশখণ 

তা প্রত্যর। মিতারের রর নিয়মিত স্বরস্থিতি। বা চিজ অগ্নিতা, 

০ ( পশুহীনত| )৪ ঘা, বা নত সা অনপাত, অগৌতা, (গো- মী ) 
এ ন ॥ 

অব্রন্ধতা, অপ্রজত্] (পত্র তা ) চি টা ৮ মমতা ( বার্ন ॥ মেতা 

( £19108-_বিগুলিততা )। চিনি ॥ 

তাতি, তাৎ প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের কেবল বেছে প্রয়োগ । প্রতারের পূর্বন্থরে সুর । 

শিটতাতি (অবিষতা ) অবগতি (পচ) (গৃহীত বাদী অব) 

তি (পরি গতি) তাত (রত, নৌভাগ) 

তি ( ক রি বা বাতিক্রম ধ্_অ্তভাতি ( গৃহ), ক্ষতি (কষ )1 

উপরতাৎ, দেবতাৎ বৃকতাৎ সতাভাৎ, বকাৎ--এং কয়টা মাত্র 'তাৎ, ধারের উ়াহরগ। 
সবগুলি খখেরে আছে। খখেদের পর তাৎ প্রতায় পাওয়া যায় নাই। 



মূ ১৩৯২) বৈদিক ভাবায় স্বরের সুর, ২৩৫ 

& ্ এ 4. ॥ 
সব প্রত্যয়। সরকার প্রত্যয় স্বর। অমৃতত্ব (অমরত! ), দেবন্ব, স্ভগত্ব ( সৌভাগ্য ), 

খু শত শু নু 

অহমুত্তরত্ব ( আত্মগ্রতিষ্ঠার যুদ্ধ), শুচিত্ব, পতিত্ব, তরণিত্ব (অধ্যবসায়, উৎসাহ, কর্মশক্তি )। 
০ এ না এ এ 

দীর্ঘাযুত্ব, শক্রত্, ভ্রাতৃত, বৃষত্ব, ( বীর্ধ্যবত্ত! ), সাত্মত্ব ( সং+আত্মা4+ত্ব), মধবন্ব ( দানশীলত! ), 
পি 4. ॥. এ. টি, ক ৮ 

রক্ষত্ব (ইন্ত্রজালবি্ভ1)। অনাগান্ব, অপ্রজাত্ব, সৌপ্রজাত্ব, সৌভগ্ব, গ্রত্যনন্ব, সধনিত্ব, বসতী- 
এ শ৫০ 

বরিত্ব ( তৈ* সং), রোহিণিত্ব ( তৈ০ ত্রাণ )। 
০ সি ০০ 

একত্র ত্ব4-তা প্রতায়--ইধিতত্বতা (ধ"-উত্তেজিততা ), পুরুষত্বতা (খ০--মন্ুয্যত্ব )। 

গ্রথমটী একবার, দ্বিতীয়টী হইবার আছে। 
রি £ 

ত্বন প্রতায়। প্রয়োগ খথেদেই প্রান সীমাবন্ধ। অন্ত্যাক্ষরে দ্বর। অর্থ 
নর টন ০০ এ পা ০ টন 

কবিত্বন, জনিত্বন, পতিত্বন, মতা ত্বন, মহিত্বন, বৃষত্বন, সথিত্বন। 
গু এ] নি িঠ 

তর ও তম প্রত্যয়। বৃত্রতর, পুরুতম (খণ; শ্বরস্থিতি বিধিবিগহিত। মুড়য়ত্তম। 
ও 4 ২০ লরি ০০ এ 5, শর 

শশ্বত্তম, সংবৎসরতম, শততম, 4-সহঅতম। কিন্তু র্ধীতম, রধীতর ; শংতম ; তবস্তম, 
পর * শ -৫ (০ এ, এ & এ, 

তবস্তর॥ তপস্িতর, বশন্িতম) রত্বধাতম | মগিত্তম, বৃষস্তম। সুরভিস্তম, রয়িস্তম,, মধুস্তম । 
4 £ 4:৩5 ৬ 

অনিয়মিত রূপ। স্থরভিষ্টম, তুবিষ্টম। বৎসতয় (রী), অশ্বতর, থেনুইটরী, রথস্তর | 
১৯ 2 

থ প্রত্যয়। ততিথ, কতিথ। 

এ এ পরও এ 

তয় প্রত্য়। একত য়, চতুয়, দশতয়, বহুতয় । 
এ » টা ৪৫ মন অতি ০ 

ত্য প্রত্যয়। নিত্য, অধাত্য। অপত্য, আবিষ্টা, সন্তু, অপ্য, আপ্য । 
আর 4০ ্ 

ত প্রত্যয় । একত, দ্বিত, ভ্রিত। মুহূর্ত । অবত (কুপ)। 
এ ৩০ এ 

ন প্রতায়। পুরাণ, বিষুণ, সমান । 

তন রত রিয়ার সন, খ্তন। ্রাতন। | 
| টি £ 5 পু ছু রে 

ব্রত অর্ধ, আবং, উদ নি গনাব জবা রা। দিক, 
৯ 2 ৮ 
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কট প্রত্যয় উৎকট, নিকট, বিকট, গ্র্ষট, সংকট--ব্যাকরণে অন্ত্যোদাত | * 

বন_-নিবন, প্রবণ। আল-:অস্তরাল ॥ 

ভীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

* চিত: 1৬)১1১৬২ | অস্তঃ উদ্াতঃ স্যাৎ। চিভঃ সপ্রকৃতেব ঠুকজর্থদ্॥ চিতি প্রত্যয়ে সতি প্রকৃতি- 

প্রতাযসমূদারস্যান্ত উদাত্ে। বাচ্য ইত্যর্ঘঃ। নতস্তামন্তকে সমে (খ ৮1৬৯13)। বকে সরবতীমহ (৫ ৮২১। 
১৮)। তকৎছুতে (খ ১1১৩৩/৪।) ॥ ূ 

কে; শাল. শটচৌ ।৫1২1২৮॥ সংগ্রোশ্চ কট ।থযাংত 
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| প্রথমাংশ ] 

প্রাচীন আখ্যায়িকা ব! পৌরাণিক তথ্ধসমূহ মানব-জ্ঞানের প্রথম উদ্মেষ। কোন কোন 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিত মনে করেন যে, এই সকল অপুষ্ট চিন্ত!গ্রবাহ হইতে মাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্তত্ব হই হইয়াছে। আমাদের দেশেও মনীধিগণের মতে আর্ধ্যজান 
বেদমূলক। বেদসমূহ আর্ধ্য-জ্ঞানের কোন্ স্তরের বন্ত, তাহা বলা যায় না। খক্বেদের 

স্তব, স্বতি ও প্রার্থনার মধ্যে একটা অপূর্ব ধর্ম-প্রেরণ! ও সাহিত্যিক ভাব আছে এবং 

অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি উহার মধ্যে দর্শন ও ইতিহ!সের সামগ্রীও দেখিতে পান। অথর্ববেদে 
রোগের ত্বতি ও যাহুবিস্ভার মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া বায়। 

সজীব বন্তর মত জ্ঞানের পুষ্টি ও বর্ধন আছে; ইহার আত্ম-গ্রাতি্ঠা আছে। এক একটি 
ভাব হইতে এক একটি যুগ এবং এক একটি যুগের ভাব হইতে বিভিন্ন আদর্শের উৎপত্তি 
জাতীয়-আাঁন যুগের ভাবেই রঞ্জিত হই! থাকে এবং ইহাই প্পরক্কত প্রস্তাবে জাতীয় ইতিহাস। 
কোন্ সময়ে উপনিষদের আদর্শগুলি তারত-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা 
এঁতিহাসিক গণনায় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা, মানসিক 

ও প্রাণনবক্রিয়ার বিশ্লেষণ, বছ দেবতা ছাড়িয়া এক মহান্ দেবতার অধিষ্ঠান, অষ্টা ও সৃষ্ট, 
আত্মার ও পরমাত্থায় এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা এ যুগের প্রধান লক্ষণ। এ যুগের আর 
একটা বিশেষত্ব এই যে, জগৎ একট! নির্শিত পদার্থ নহে, উহা ক্রমভাবী বা পরিণাম-সাপেক্ষ। 

বহ্ষজিজ্ঞাস! ছাড়। জড়, শরীর, মন ও নীতিবিষয়ক জিজ্ঞাসাও অনেক আছে। শিক্ষা, 
কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ এ সময়ে বিদ্যার অঙ্গের মধ্যে দীঁড়াইয়াছে। 

উহার পরেই আমর! দেখিতে পাই যে, শাঁকটায়ন, গার্ন্যাচারধয, যাত্ব, পাঁণিনি, জৈমিনি 
গ্রভৃতি বড় বড় ভাষা-রহস্তবিৎ--কেহ ধাতুতত্ব, কেহ ধ্বনিতত্ব, কেহ শব্দ-শক্তি লইয়া ভারতের 
জ্ঞানসম্পৎ বাড়াইতেছেন এবং তাহাদের অপাধারণ প্রতিভা এখনও জগতে আলোচনার বিষয় 

হইয়া রহ্য়াছে। তবে উত্ীরা বেদ-বেটনীর মধ্যে থাকিয়াই বেদের মর্যযাদ| রািয়া এ সকল 
বিষয়ের আলোচন| করিয়াছেন; দ্বাধীন ও প্রমুক্ত ভাবে করেন নাই। ' তখনও অথর্ব বেদের 
রূঢ় বিজ্ঞান দেশকে অধিকার করে নাই। জ্ঞান যতদিন গ্রাচীন-ভাব লইয়! চলে, তত দিন 
উহার স্পষ্ট বিকাশ হইতে গারে ন|। 

আধুনিক যুরোগীয় জ্ঞান-প্রচারের ইতিহাঁপ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতদিন উহা 
খুীয় ব৷ হিব্র বিশ্বাসের অনুগামী ছিল, তত দিন বিজ্ঞান মাথ! তুলিতে পারে নাই। হিন্ 
আখ্যায়িক। বা শাস্ত্রীয় মতের বিরদ্ধে কাহারও ভাঁবিবার অধিক্ণরই ছিল না। স্বাধীন মত 
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প্রচার করিয়া ডেকা টি ব্রাহী, গ্যালিলিও প্রভৃতি ফৈজানিক পরিতগণের 
হইস্াছিল, তাহা ইতিহাস-্রসিন্ধ। নন মত সত্য হইলেও মা বড় পছন্দ করে দা। নৃতন 
মত মনের সহিত সাজাইয়া লওয়! মানুষের 'গক্ষে বড়ই কষ্টকর।' সেই জন্ত সাধারণ লোক 
প্রাচীন বিশ্বাস লইয়া! থাকিতে ভালবাসে । সক্রেতিস দেববিশ্বানী ছিলেন না বলিয়া গ্রীকেরা 
তাহাকে বিষপান, করাইয়াছিল। | 

যাহা হউক, এ সকল অবান্তর বিষয়। নূতন মত লইয়া ভারতে কোন কাঁলে বিশেষ বিপ্লব 
ঘটে নাই। প্রাচীন মতের সহিত নৃতন মতের সামঞ্জদ্য করার শক্তি ভারতে আঁছে বলিয়াই 
বোধ হয়, নূতন মতের জন্ত বিশেষ কোনও অশান্তি হয় নাই। উপনিষৎ্যুগের ভাব হইতে একে 
একে নৃতন নৃতন জান-বিজ্ঞান হট হইতে লাগিল । ক্রমশ: বেদের গণ্তী ছাড়াইয়া নৃতন নৃতন, 
তত্ব আমিতে লাগিল। ইহাতে জ্ঞানরাজ্যে এক ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। বেদ, ব্রাঙ্গণ- 
কর্মকাঁও এবং এমন কি, উপনিষৎও নূতন বিশ্বাসের উপযোগী হইল না। নৃতন জ্ঞানের 
আবাসের জন্ত প্রকোঠ-সকল প্রশস্ত করিতে হইল, নৃতন বাতায়ন ও রষ্টিপথ খুলিতে হইল। 

ভক্তিবাদ ও অবতারবাদ কত প্রাচীন, তাহা ধলা যায় না। শরীফের উপদেশ বুদধ-পর্ব- 
যুগের বটে, তবে উহার কন্কাল প্রথম কি আকারে ছিল, তাহা! গ্রানিবার উপায় নাই। মহা- 
ভারতীয় যুগে একটা বেদ-বিরোধী ভাঁব ও যাঁজক-বিদ্বেষ অন্তুভব করা যায়। কপিলের প্রক্কৃতি- 
বাদ বুদ্ধপূর্বুগের খলিয়াই বোধ হয়। প্ররন্কৃতিবাদ এক প্রকার আস্তিক্য-নাস্তিকমত এবং 
উচ। সম্পূর্ণ ভাবে প্রাচীন ভাবের বিরোধী । বৃহস্পতির মতও থুব প্রাচীন। তাহার শিষোরা 
বৈদিক ক্রিয়া-কাঁওকে স্পষ্টভাবেই ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচরের ব্যবসা বলিয়াছেন। ইহার পরের 

স্তরটা ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের যুগ । | 
বিজঞানযুগে শারীর তন্ব, মন্ত্ব, অড়তত্ব গ্রত্ৃতি দ্বতন্্র ভাবে * আলোচিত হইতে লাগিল। 

অগিবেশ, জুস্রুত, চরক প্রভৃতি মনীধিগণের শারীর তত্ব বিষয়ে অনুমন্ধান-প্রণাঁলী, উহা লিক্ 
ও প্রেরণ। সকলই যেন এই যুগের মত। কপিণের গ্রক্ৃতিবাঁদ (ভ্তাচারালিসম্ ), কগাদের 
পরমাগুধাদ (থিওরি অব. ম্াটার ), গোতমের সভায় ( লঙ্গিক্) ও মনন্তত্ব (সাইকো লজি ) 
সকলই এ যুগের সাক্ষ্য দিতেছে। সকল বিষয়েই বিশ্লেষণ, পর্ধ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা । এশী 
শক্তিকে পশ্চাতে ফেপিয়! প্রার্কৃতিক ব্যাপারের কার্য, কারণ, ব্যাপ্তি ও সতবন্ধ অন্বেষণ করাই 
তখনকার ধরণ হইয়াছিল। প্রক্কতিকে ঈশ্বর হইতে দুরে রাখাই বিজ্ঞান-প্রবৃতি। “ক্ষেতরজঃ 
কষেত্রমথবু। কিং পুর্ববমিতি সংশয়ঃ* অর্থাৎ জ্ঞাতা' আগে বা বস্ত জাগে, এ বিষয়ে. সংশয় আছে। 

টরকসংহিতার এই গ্লোকাংশ হইতে তখনকার রুচির পরিচর পাওয়া .বার। বর্তমান 
যুগের ধরণটাও কতকটা এ রকমের। লাপপাস্ তাহার “মিক্যানিক সেলে” বা বিশ্ব নামক 
বিখ্যাত পুস্তকে স্থষ্টকর্তার উল্লেখ করেন নাই। উহা পূর্বতন প্রধার বিরোধী হওয়াতে 
সমাটু নেপোলিয়ন লাগ্লাম্কে ই ক্রটির কখ৷ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে লাগ্লাস্ উত্তর দেন 
হে; ভীহী গ্রন্থের মধ্যে দহাষ্িকর্ডী-বাদ” আরোপ করার কোনও আবতক হয় নাই। + 
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“পীষ্চুবারতিডি হিষ্া/বিজাটের প্রথম অবস্থায় বুদ্ধের জাবিষাব হয়। তখনকার সম্রদায 
প্রাচীন ধর্ণের একটি নূতন কেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কর্্-শব্ষের নূতন অর্থ 
আব্ক হুইয়াছিল। বুদ্ধদেব বেদ ও উপনিষৎকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা! তিবেজ্জহুত্ত 
(সংস্কত জৈবিদ্যুত্র ) হইতে আনা যায়। বাশিষ্ঠ ও ভারদবাজ নামক ছুই জন্ ত্রাঙ্গণ-পুত্র 

গ্রাচীন রীতি. অনুসারে গুরুগৃহে উপনিষদ্-বিদ্যা ও ধর্্ানুশীলন করিয়াছিলেন। উভয়ের 
মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এবং ব্রাঙ্মণদ্য় বুদ্ধের খ্যাতি শুনিয়া, 
তাহার নিকট কোশল দেশে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করেন। অনেক বাদাহ্- 

বাদের পর বুদ্ধ বলিলেন, «দেখ, নান! ব্রাঙ্গণ নান! প্রকার শিক্ষা দেন। অধ্বযূু ব্রাহ্ণ, 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাক্ষণ, বহুব্চ ব্রাহ্মণ, ইহাদের উপদেশ-প্রণালী প্রত্যেকেরই 

' স্বতন্ত্র) অন্ধের পরস্পর বেমীর মত সংযুক্ত হইলেও যেমন কিছুই দেখিতে পার না, 
কোন্টা দক্ষিণ, কোন্টা উত্তর, কিছুই বুঝিতে পারে না, ত্রিবেদজ্ ব্রাহ্মণদের ভাষাও সেইরূপ 
অন্ধের ভাঁষা। ্াহাদের উপদেশ হান্তাম্পদ এবং উহ! কেবল শব্ধমাত্র, বৃথা আড়ম্বর ও 

নিরর্থক । বাশিষ্ ব্রাহ্মণের হুরধ্য ও সোমের পুক্ক। করেন এবং যে দিকে উহাদের উদয় অন্ত হয়, 
সেই দিক যুক্তকরে প্রদক্ষিণ করেন, ইহা তুমি জান।” বাশিষ্ঠ বলিলেন, “নিশ্চয়” । বুদ্ধ 
বণিলেন, “তাহারা কি নুর্ধ্য ও সোমের উপাঁসন! করিয়! তাঁহাদের সহিত একীভূত হন ?” বাশিষ্ঠ 

বলিলেন, পনিশ্চরই নয়।* বুদ্ধ বলিলেন, “দেখ, দৃশ্ত বস্তর উপাসন৷ করিয়! ব্রাহ্মণের! তাঁহার 
সহিত মিলিত হইতে পারেন না। তাহ হইলে যে ব্রহ্ষকে তাহাদের সাত পুরুষ কেহ কখনও 

দেখেন নাই, সেই বর্গের সহিত কি করিয়া মিলিত হইবেন? অতএব ত্রিবেদজ্জ ব্রাহ্মণের! যাহা 
বলেন, তাহা অর্থশূন্ত নহে কি?” 

“মনে কর বাশিষ্ঠ, যদি কোন লোক কোনওন্সুন্দরীকে ন। দেখিয়া! বলে যে, এই স্থানের শ্রেষ্ঠ 
রূপসীকে আমি ভাঁলবাঁসি। অথচ সে তাহার নাম জানে না; সে লব, কি বেঁটে, তাহার বর্ণ 

কাল, কি গৌর এবং সে কোন্ জনপদে বাস করে, তাহাও জানে না । এরপ স্থলে সে লোকটির 
কথাবার্তা মূর্খের মত নহে কি? ত্রিবেদী ব্রাঙ্ষপগণ ইন্দ্র, সোম, বরুণ, ঈশান গ্রতৃতি দেব- 
গণকে না জানিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহাদেরই কি ব্রাক্গণ বলে? এই স্তর্ব, স্ততি, 
কামন! ও প্রশংস] হারা ব্রাহ্মণের! ব্রন্মের সহিত মিলিবেন ১” 

বুদ্ধ আঁরও বলিলেন, "আমাদের এই পাঁচ ইন্ড্রিয় কুপথগামী ; কিন্তু জিবেদজ্ঞের| উহাই লইয়া 
আছেন। তাঁর পর কামনা, স্বেষ, অলসতা, অহংকার, সংশয়, এই কল্পটি আবরণ ও প্রতিবন্ধক 

তআছেই। এইগুলিও ভ্রিবেদজ্দের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। দেখ বাশিষ্ঠ! ত্রঙ্গ প্রাচীন- 
গণের মতে দার-শূন্ত, রাগ-হেষশুপ্ত এবং শুদ্ধ ; কিন্তু ব্রাহ্মণের! কি তাহার ঠিক বিপরীত্র নেন? 
এরপ ব্রাহ্মণ কি করিয়! বন্ধে সহিত্ব মিলিত হইবে। ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিনটি জ্ঞান বলিতে 
গেলে গু মরুভূমি, জঙ্গল ও বিনাশ ।” 

এই ভাবর উক্তি ব্রাঙ্মণবর্গ প্রভৃতি অপরাপর স্থানেও আছে এবং বুদ্ধদেব 
ঃ ১৮ ্ 
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প্রাচীন ধর্মের চিত্র দেখাইয়া বাশিঠ ও ভারঘাজকে নিজমত সন্ধে উপদেশ 'দিতে 
লাগিলেন। 

পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা হইতে বুদ্ধের সমরে ভারতের দৃষ্টিকেন্ত্র কিরূপ ছিল, তাহা কতকটা 

বুঝা যাইবে। বৈদিক ধর্ম তখন অনুষ্ঠান-প্রধান হইয়াছিল। কেবল বাহ্থিক ক্রিয়া-কলাপে 

প্রাণের পিপাসা মিটে না এবং ধর্ম-গ্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয় না। রস ও জ্ঞানের মিলনে ধর্। 
অনুষ্ঠানে বা কর্মে কতকটা রদের তৃপ্তি হয়, কিন্তু উত্থাতে জানের তৃপ্তি হয় না। জানের 
তৃপ্তির জন্ত প্রাচীনকে আশ্রয় করিয়৷ সমাজে কতকগুলি নুতন আদর্শ ও নুতন অনুষ্ঠান 
আবণঁক হইয়াছিল। ৈন ধর্ম দেখ! দিল বটে, কিন্তু উহা! অত্যন্ত গ্রাচীন-ঘবেধী বলিয়া, বোধ 
হয়, সার্ব-জনীন হইতে পারিল না । বিশেষ শব্ছিমান্ পুরুষ বাতীত এই গুরুতর কার্ধয হওয়া 
সম্ভব ছিল না । বুদ্ধ এই মহৎকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্তই তিনি ভারতের অগ্ততম 
অবতার । 

বৌদ্ধ কল্ঢার বাহিরের বন্ত নহে,.-ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটা পর্য্যায়, একট! প্রকার 
ধা একট রূপ। গ্রীহীয় সভাতার মত উহ! বিদবেশীয় আমদানি নহে । বৌন্ধ-মত্যতার মূল 
ভারতের ভিতরে, উহ! বৈদিক তস্ত্রেরইে একট! ধার । বৈদিক নিদিধ্যাসন ও ধ্যান বৌদ্ধ 
সাধন-তত্বের মুল মন্ত্। বৌদ্ধের শূন্তবাদ বা অসব্বাদও বহু-প্রাতীন, উহা! বুদ্ধের আবির্ভাবের 
জনেক পূর্বের জিনিস। উপনিষদের পারিভাষিক, উপনিষদের ধরণ বৌদ্ধগৃহে গ্রবেশ 
করিয়াছে । বৌদ্ধের জড়তত্ব ও মানস তত্ব উপনিষৎ হুইতে লওয়! বলিলে দোষের হয় না। 
বৌদ্ধের সাধন অঙ্গেরও উৎপতি উপনিষৎ হইতে পাওয়া যায়। অপ, অনল, বাঁধুগ্রভৃতি 
জড়তব বেদাস্ত-যুগের কল্পনা । নাম-রূপ, চিত্ত, সং্ঞান, বিজ্ঞান, গ্রজ্ঞান প্রভৃতি বৈদাস্তিকের 
পরিভাষা, * বৌদ্ধনুত্রে ও অতিধর্শের মূল তত্ব হইয়! দাড়াইয়াছে।. উপনিষদের শম, দম, 
তিতিঙ্ণ প্রভৃতি অঙ্গ 1 বৌদ্ধদের শীল ও আচরণ গঠনের প্রধান অঙ্গ। আধ্যাত্মিক তথ্বে 
প্র! উপনিষদ যের়প শ্রেষ্ঠ, বৌদ্ধ তন্ত্রে উহার সেই স্থান । বৌদ্ধের দৃষ্টি" উপনিষদেরই 
দুষি। উপনিষৎ মতে হৃদয় মনের স্থান, বৌদ্ধেরাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ 
আরও বৌধ-মার্সের অনেক বিষয় প্রাচীন হইতে টান! যাইতে পারে এবং যথাস্থানে তাহার 
উল্লেখ থাকিবে। ূ 

বোন্ব-ধর্ম-গ্র্থ বহু বিগত । সাময়িক “কলচার/? বুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিয়া! দিয়াছিল। 
তাহার উপদেশ-প্রণালী য়িহদী প্রফেট বা অরথুন্ত্রের মত নহে। যে সকল ছুষ্ট সংস্কার তখন 
বর্তমান ছিল, তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়! শিষ্যদের বুঝাইয়। দিতেন। পর্বের সহিত মনের 
বিশেষ সনন্ধ, ধর্ম অন্তরের বন্ধ, সেই জন্ত তিনি শিষ্যবর্ণকে ধর্শোয় মূল ভিত্তি অর্থাৎ চিত্তের 
ব্যাপার সর্ধাগ্রে বুধাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ছুত্র ও আত মানসিক বিশ্লেের উপর 

* কৌবীতকি ও এতরেক, ওয় অধ্যায়। টি 
4 তৈভিনীদ-*১৭ খায়ী। 
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গ্রতিঠিত। গাধ্যাত্মিক ক্রিয়াসমূহ বৌদ্ধ গ্রন্থে নি ভাষায় নিরাকরণ কক্স হইয়াছে। 
মনের স্বাভাবিক অবস্থা, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ, মনসিকার, একা গ্রতা, ধ্যান, কুশল, 
অকুশল, শীল প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের বথাযথ বর্ণনা আছে। ছুঃখের বিষয়, এখনও 

অধিকাংশ বৌন্ধগ্রন্থ অনুবাঁদেই পাঁওয়া যায়, মূল গ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ছুললত। 
এই প্রবন্ধে বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েরই আলোচন! হইবে । ব্রাহ্ণ্য ধর্মের এখন যেমন ছয়খানি 

দর্শন নির্দি্টি আছে, বৌদ্ধদের সেইরূপ বিশেষ কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম লৌকিক ধর্ম বা 
জনের ধর্ম; সেই জন্ত বোধ হয়, দর্শনের তত আঁবশ্তক হয় নাই। তবে উহা! প্রাচীন ধর্মেরই 
একট! নবীন ভাব । কাজেই ন্তায়, বৈশেষিক ও যোগদর্শন উভয় সম্প্রদায়েরই সাধারণ দর্শন 
হইয়াছে। স্তায়, বৈশেষিক ও যোগ বিজ্ঞানমূলক, কাজেই উহাতে আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
মত উভয় স্্রদায়েরই সমান অধিকার। বৌদ্ধদের যেটুকু শুদ্ধ দর্শন আছে, তাহা ব্রাঙ্মণ- বৌদ্ধ 
দ্বারাই রচিত। উহাদের মধ্যে বুদ্ধঘোষ, নাগাজ্জুন ও অশ্বঘোষই গ্রধান। নাগাজ্জুন ও অশ্থঘোধ 

সর্বতোভাবে দার্শনিক এবং বুদ্ধঘোষের টীকা প্রাচূরধ্য সব্বেও তাহার বৌদ্ধ মত প্রচার করাই 
প্রধান লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই সঙ্গে পরবর্তী কাজের অনুরুদ্ধের নামও উল্লেখযোগ্য । 
তাহার আভধশ্শার্থদগ্রহ একখানি উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ । ইহ! ছাড়া! বৌদ্ধেরা ন্যায়শান্তের 
অনেক উন্নতি করিয়াছেন। ব্রাক্ষণ দ্িঙনাগ হইতে আরম্ত করিয়া বু বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের 
পরিচন্্ তিব্বত প্রদেশ হইতে আমর! পাইয়াছি। 

এই আবকাশে সাংখ্যতত্ব "সন্ধে কিছু বল! আবশ্তক। সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এখন 
নূতন মত বাহির হইতেছে। সম্ভবতঃ উদ ব্রাঙ্গণ-যুগের তত্ব। অভিব্যক্তি-বাদ লাংখোর 
বিশেষত্ব। মনোবস্ত ও জড় বস্তু, এই উভয়ের প্রাক্কৃতিক শক্তির দ্বার! মিলনে দৃ্ঠ জগতের 
উৎপত্তি--এইগুলিই সন্ত, র্্ঃ ও তমঃ বা সাঁধখ্যের প্রধান বা প্রক্কতি। বৌদ্ধের! সাংখ্র 
অভিব্যক্তিবাদ কিছু কিছু লইয়াছেন, আবার সাখ্যমত ব্রান্ধপ্য-শাস্ত্রেও ভিত্তিত্ববূপ। তবে 
বৌদ্ধেরা হ্বভাব-বাঁদ গ্রহণ করেন নাই। 

মানবের জ্ঞান বস্তুতঃ এক ও অবিচ্ছিন্ন। মনের প্রেরণ! অন্গসারে আমর! বুদ্ধির দিক্ 

হইতে বিজ্ঞান ও দর্শন এবং রসের দিক্ হইতে সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প ও কল! গ্রত্থতির 

আশ্বাদ পাইয়। থাকি। জ্ঞানের হিসাবে দর্শনই মানব-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ। মানুষের 
অনুভব যতদুর উঠিতে পারে, দর্শন হইতে আমরা তাহাই পাইয়! থাকি। সেই জন্য আমাদের 
ইতিহাসের দর্শন, ধর্মের দর্শন, আইনের দর্শন প্রভৃতি হইয়াছে । ইহাতে এ মকল বিষয়ের 

মূলতত্বসকল আমর! জানিতে পারি। মানুষের পিজ্ঞাসার শেষ নাই, “তাহার পর কি* 

ইহা জাসিবার ইচ্ছ। মানুষের সতত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রমা-জান যেখানে শেষ হইয়াছে, 
দর্শন তাহায় উপর দীড়াইয়৷ বাদাঙগবাদ শ্থটি করে। কাব্য যেমন বস্তর রসের দিক্ট! 
মানবের সন্কুথে আনিয়া! দের, সেইরূপ দর্শন, বস্তর বুদ্ধির দিকৃটী আমাদের দেখাইয়া! দেয়। 
কাজেই দর্শন এক প্রকার জ্ঞানাত্মক কাব্য। ক্াব্য-প্রক্কতি দেহের সৌন্দর্য লইয়৷ 
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ধাঁ, র্শনগ্রকৃতি দেহের গঠন দেখাই! দেয়। দৃষ্টিতেদে কাব্যের যেমন দ্বতপ্ণ আফার, 
র্শনেরও সেইর়গ ভিন ভিন আকার আছে। জগতের মূলে কোনও দার্শনিক এক সত 
দেখেন, কেহ বনু বন্ত দেখেন। কেহ পরমাগুকে নিত্য বলেন, কেহ উহাকে অস্থায়ী বলেন। 
কেহ দৃশ্ বন্তসূহের জাতি স্বীকার করেন, কেহ বা করেন না। কেহ ছৃইটি প্রমাণ 
মানিয়া থাকেন, কেহ বা! চারিটি গ্রমাথ মানেন। প্রকৃতিকে যে যেরূপ ভাবে বুবিবে, তাহার 
দর্শনও সেই বর্ণে অনুরঞ্জিত হইবে। সেই জন্যই ব্রাঙ্মণা-মর্শনের পার্থে বৌনধ-র্শন নিজের 
বর্ণ লইয়া দাড়াইয়াছে। 

দর্শন শবে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝিয়া থাকি,--মনন্তব, তর্কশীস্ত্। নীতিতত, গদরশন 
এবং ধর্দতত্ব। আঁধাত্মিক জগতের মূলে মনগুত্ব। প্রতাঙ্ষের ব্যাপার মনস্তব হইতে বুঝা যায় এবং 
তর্বশান্্র প্রতাঙ্ষমূলক | 'নীতিতত্ব--ইচ্ছা, নির্বাচন ও সংকল্লের উপর গ্রতিঠিত। আবার 
ইচ্ছা, সংকন্ন গ্রভূতি মনন্তত্বের ব্যাপার । শ্ঞানবাদ, সত্তাবাদ, সবব্ধ, কার্যাকারণবাদ প্রভৃতি 
বিষয় শুদ্ধার্শনের অন্তর্গতি। ঈশ্বর, আত্ম, পাপপুথা, পরলোক প্রভৃতি বিষয় লইয়া ধর্মতব। 

ধর্ম ও দর্শনের মূলে মনন্তত্ব। দেই জন্য বৌদ্ধের| মম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অন্ু- 
সন্ধান করিয়াছেন। মনের তব অন্থেষণ বৌদ-পূ্ব-সুগের ৷ সম্ভবতঃ বৌদ্ধেরা উহার কলের 
বৃদ্ধি 'করিয়াছেন। : বিশ্ে, কার্ধ্যকারগ-পরীক্ষ! প্রভৃতি আবীক্ষিকী বৃত্তি বিজ্ঞান-ুগের লক্ষগ। 
কাজেই এ সময়ের লোকদের বুধাইতে হইলে ধর্ের মূল সংস্কারগুলি সমাক্রপে বিশ্লেষ 
করা আঁবস্ঠক। বুদ্ধদেব তাঁহা করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য বড় বড় পত্তিত -বুদ্ধের 
উপদেশ আনদ্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ধ্যান, সমাধি ও শীল ঝ| চরিত্র বৌদ্ধ ধর্শের 
গ্রাথ। এ তিনই মানসিক ক্রিয়ার অধীন ; ফাজেই মনের বিষয় বুদ্ধদেব অতি গতীয় ভাবে 
শিল্যবর্থকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নব বৌদ্ধেরা বিচারপ্রিয় ছিলেম। প্রতিসস্িদা ছাড়া 
তীগার কোন মত গ্রহণ করিতেন না। অর্থ-প্রতিসভিা, ধরশ-প্রতিসন্তিদ নিরুকতি-গ্রতি- 
সম্ভিদা, প্রতিভাণ-গ্রতি-সম্ভিদা, এই চারিটি গ্রতিসপ্তিদা তাহাদের জানে বিষয়ে প্রয়োগ 
করিতে হইত। প্রতিসভিদা শব ইংরাজী, এনাদিসিস্। শষ্ষের অনুরপ। প্রত্যেক 
বিষয় বেশ ভাল করিয়া ভেদ করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। বন্ধ, তাহার গগ, তাহার 

নিকজি, তাহার আতাগ উত্তময়গে হাদয়ঙ্ধম করিতে হইবে, তবে সমাক্ জান টি ইন 
ইহা! হইতে বৌদ্ধ-মনের অনেকটা! পঞ্চ? পাওয়া যায়। 



বৌদ্ধ মনস্তত্ব 

হিদুজাতি দর্শন-গ্রাণ জাতি। মানবজীবনের গুড কু ব্যাপার একটি বৃহৎ তত্বের 

মধ্যে লইয়া! আনাই দর্শনের কার্ধা। কাজেই বৌদ্ধেরাও সে বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। 
ধর্মের মুলতন্বসমূই বৌদ্ধদের অতিধর্ম গ্রন্থে পাওয়! যায়। অভিধর্্ব না বুঝিলে বৌদ্ধদের 
মূলত ভাল করিয়! বুঝ! যাঁয় না। হুত্র-পিটকের বিষয়সমূহ অভিধর্মে পরিস্ুট হইয়াছে। 
রৌদ্ধ ধর্ম দার্শনিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তত্বের নানাবূপ অর্থ হইতে পারে বলিয়া 
বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। শারীরকশৃত্রের টাকায় আমক্জ। তিনটি 
বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই। সর্ধদর্শনসংগ্রহে চারিটি সশ্রদায়ের উদ্লেখ আছে। 
'আবার অতিধর্শ গ্রন্থ কথাবন্ততে সর্বসমেত সাতাশ আটাশটি সম্প্রদায়ের কথা আছে। সর্বাস্তি- 
বাদ হইতে আরিন্ত করিয়া সর্বশুন্তবাদ অবধি নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ কথাবস্ততে আমর! 

দেখিতে পাই। উহাতে আত্মা, বুদ্ধের সর্বাজ্ঞত্ব, অর্থতের পতন, নির্ববাণ প্রভৃতি বিষয় লইয়া বাদা- 

মুবাদ আছে। মাধবাচারয্য যে সম্প্রদায় কয়টির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের জড়জগৎ- 

প্রত্যয় সন্বন্ধে মতামতই পাঁওয়! যাঁয়। শুন্যবাদীর মতে বাহ্ ও অন্তর কোন অর্থই নাই। 
যোগাঁচার মতে বাহার্থ শুন্তবাদ, সৌত্রাস্তিক মতে বাহ্থার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় নফে; তবে 
উহার অন্ভিত্ব অনুমান করা যায়, এবং বৈভাঁষিক মতে বাহার্থের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে। 

অপরাপর বাদীদের ঠিক দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা তাহাদের লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় 
'বুঝা যায় না। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন কোঁন বিশেষ বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে“ বিষয়ে 

সন্দেহ নাই এবং কথাবস্ত হইতে তাহার প্রমাণ পাঁওয়! যায়। তবে পূর্বোক্ত ধাবা 
সম্প্রদায়সমূহ মাধবাচার্য্যর চারিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবি করিতে পারা ধায়। অপর" 
পয অধিষ্ঠানের মত, ধর্মও সময়ের সহিত চলিগ্না। থাকে এবং এই জগ্ত তাহাতে নূতন 
ভাব ও নূতন সমাবেশ আসিরা পড়ে। বৌদ্ধদের মোটামুটি তিনটি যুগ ধরা যাইতে পারে। 
ছুতর ও অভিধর্শের যুগ, মিলিন্দ-নাগসেন যুগ এবং অন্তযযুগ। প্রত্যেক যুগের সহিত আধ্যাত্মিক 
ব| মানলিক তত্বের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল।' বুদ্ধ মন সম্বন্ধে এরূপ বিচার ও 
বিভাগ করিয়াছেন যে, আজকালকার পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান, ব্যবহার-দিক্টা বাদে, তাহ! 
অপেক্ষা বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ দেয় নাঁ। দার্শনিক বিচার, মঝ ঝিম 
নিকায়, সংযুত্তনিকার়, 'দীঘনিকায় প্রভৃতি হুতগ্রন্থে, অতিধর্ গ্রন্থে এবং গ্রজাপারমিতা 
ধ্থপী প্রন্থে পাওয়া বায়। পরবর্তাঁ যুগে বিহুদধিমগৃগ, লঙ্কাবতারঙথত, মাধ্যমিক সঙ ও 
অভিধর্ার্থসংগ্রহ প্রসূতি গ্রন্থে তত্ববিচার আছে! বৈদাত্তিকের আত্মার মনন্ধে বুদ্ধের কি; মত, 
ভাহা জানা যায় না। তবে তিনি আধ্যাত্তিক ক্রিয়ায় একটি অথগ্ড বন্তর উদ্লেখ করিয়াছেন 
এবং ভাহা চিত্ত। চিত, মনও বিজ্ঞান একার্ঘবোধক। *চিত্বূ. ইতি পি মনে! ইতি পি 
বিজ্ানম্্” ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। মানসিক কিয়াসমুহ চিত্র অথবা চেতসিক ধর্থ। 



১৪৪ সাহিত্য-পরিষ্-পত্রিকা | এ সংখ্যা. 

ইঞ্জিয়জনিত জ্ঞানসমূহ বা বিজ্ঞান চিত্তের অন্তর্গত এবং ইহা ব্তীত প্রত্যভিজ] 
(স্বতি-জান ) এবং মনোধাতুও চিত্তের অস্তনিবিষ্ট । বেদনা, প্রজ্ঞা ও সংস্কপ্সি চেতসিক 

ব্যাপার । বৌদ্ধদের পঞ্চ্বন্ধ সুপরিচিত | রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার, এই কয়টি 
লইয়া পঞ্চ্বন্ধ। স্দ্ধ অর্থে রাশি। এই পথচন্বন্ধ বুদ্ধ কি ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা 
বেশ বুঝা যায় ন1। সম্ভবতঃ উহ! প্রাচীন পঞ্চকোষের অনুপাতে কল্পিত হইয়াছে। 
পঞ্চস্ন্ধের পরিভাষা উপনিষৎ হইতে জওয়া হুইয়াছে। চিত্ত-শবও উপনিষৎ হইতে গৃহীত। 
বাহ্ বস্তকি করিয়! মনে অধিগত হয়, ইহার এখনও নুমীমাংস! হয় নাই। ইহার সম্বন্ধে 
নব্য-পাশ্চাত্য দর্শনে কএকটি মত দেখ! যাঁয়। অপরাপর মতের উল্লেখ না| করিয়! হুইটি 
বিরোধী মতের কথ! বলিব। এক দলের মতে ( এসোসিয়েসনিস্ট ) ইঞ্জিয়জ প্রত্যয় বা! 
ধব্দনসমূহ আপনা হইতে আপনার আকার মনে গড়িনা লয়। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড়, 

বস্তর সন্নিবেশ করিয়া দেয়, সেইরূপ একটা! নিয়দবশতঃ রূপ, শব, স্কট, দেশ, ফাল' 
প্রদ্থতি অনুভবের পর আঁপন! হইতে সাজান হইয়া থাকে। ইহারা মনের কোনও জিয়া 
্বীকার করেন ন! এবং বস্তর ক্রিয়ার দ্বারাই. এইরূপ, হই থাকে মনে করেন। অপ 
স্প্রদায়ের মতে (ক্যাপ্ট-তছ্ছে) সংবেরনসমুহ একৈড, ড়াবে, গৃহীত হইয়া উহার দিকু ও 
কালের সঙ্গিবেশ মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। -সংব্গ্বুহ বের মা। . উহার গন 
ও সজ্জা! মনই দিয়া থাকে। বৌদ্ধেরাও মনের সি স্বীকার করিয়া খাকেন এবং ধর্ষে 
নীতিমার্ধে সাধক যে নৃতন নৃতন্ ঘুট ও খ্ধি প্রাণ হন, তাহা মনের শক্িবশতই হট 
থাকে, অন্ত কোনরপে হইতে পারে না।, বৌনধ নীতি:তচর আলোচনায় এ বিষ পরে 
দেখান ফটবে। 

নব্য পাশ্চাত্য হনোবিজ্ঞানে, বুদধিমার্গে সেন্সেসন্, গার্সেপ জন্, কন্সেপ্সন্ ও থট, বেরনা, 
দার্গে প্লেসর। পেন ইমোসন্ ও সেন্টিমেন্ট, ইচ্ছামার্ে উইল, ডেলিবারেসন্, রেসোলিউসন্ 
ডিটারমিনেদন্ প্রভৃতি বিভাগ দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাও বুদ্ধিমার্থে রূপ, সংজ্ঞা, বিজান, 
সংস্কার ও চিন্তা বেদনামার্গে-_নখ ছুঃখ, অহ্ঃখ অন্থখ, ইচ্ছামার্গে-_চেতনা, বিতর্ক, 
সংকল্প প্রত্তৃতি বিভাগ করিয়াছেন। ইংরাজী কন্সসূনেস ও এটেন্সন বৌদ্ধদের বিজ্ঞান ও 
মনপিকার। সতি ৰ! স্বতি ও অনুস্থতির -উল্লেখও দীধনিকায় ও অনুত্বরনিকায়ে আছে। 
মনের অলৌকিক শক্তির দিক্টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তবে সশ্ুতি ফোন কোন লেখক এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। যোগ ও একাগ্রতায় 
মন কৃতটা-উর্ধে উঠিতে পারে, তাহার আলেচন! ইউরোপে এখনও আরম্ত হয় নাই। 
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হিন্দু ও বৌদ্ধেরাঁ এ বিষয় ঘাহ! দেখীইয়াছেন, তাহা জগতের এক নৃত্তন চক্ষু খুলিয়! দিয়াছে। 

চিত্ত নিরেধি করিলে মনের যে নৃতন শক্কির উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে অজ্ঞাত তত্ব- 
সমূহের যোগ-নেত্রে প্রত্যক্ষ হুইয়া থাকে, ইহা'হিন্তু জাতির জাবিষ্কার এবং পরে উহা! অপর 
কোন কোন ধর্ণসম্প্রদায় শিক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির “ছায়ার সাইকোলজির” দৃটি 
নৃতন খুলিয়াছে। বোধ হয়, মাদাম ব্লাভাত্ষি এ বিষয়ে ইউরোপে প্রথম পথপ্রদর্শক ৷ নীতি 
ও ধর্মতত্বসমূহ কেবল বিজ্ঞন সাহায্যে বুঝা যায় না। বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লোধণ কার্য্য হইতে 

পারে, কিন্তু উহা বাব! নৃতন তত্ব বাহির হয় না। “ইন্টুইসন্” বা যোগপ্রতিভ! ব্যতীত 
উচ্চ তত্ব জানিতে পার! যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতেই সংবেদন বা সেন্সেসন্সমূহ 
মনের শক্তি দ্বারাই একত্রিত হুইয়া বন্তজ্ঞান হইয়! থাকে। প্রজ্ঞা” একদিকে মনের 
একটা! অবস্থাবিশেষ, ইংরাজী ণকল্চার,” আবার উহা! মনের শক্তিও বটে। চিন্তা ও 

'অনুধ্যান ছার! জী অভিনব অবস্থা মনে উদয় হয়, উহ্াও প্রন্তা এবং যে শক্তির দ্বার! 
মানস সামগ্রীসমূহ এককিত .হইয় জ্ঞান আকারে পরিণত হয়॥ উহাও প্রজ্ঞা। আধ্যাত্মিক 
উন্নতির আপরাগর নাঙঙ-বৌন্দেরর আছ্ছে-_অভিজ্ঞা, সম্প্র্ভান ইত্যাদ্দি। মুল বৌদ্ধ মতে 
স্থায়ী নিত্য বন্ত কিছুই না, এইরূপ ভাবটাই পাওয়া! যায় এবং সর্ধশূন্যবা্দে ইহার চরম 
আব 'ধীড়াইয়াছে।:.. কাজেই আত্মার. স্থান বৌদ্ধতন্রে নাই। বৌদছ্ধেরা অহং শ্বীকার 
কসিরাছেন।তবে.সে গাই উপনিষদের আত্ম! নছে, উহ দার্শনিক ব্যবহার মাত্র। উপনিষদের 
জআঙ্মীস্থায়ী, নিত্য পদার্ঘ। এইরূপ ভাবের আত্ম! পরবর্তী পুগগল-বাদী বৌদ্ধের! মানিয়াছেন 
এররং জাত্ম। হ্থানে পুগগল ব৷ গুগল শব স্যষ্ট হইয়াছে।. বিজ্ঞান, মনের ৰা জ্ঞানের একটা 

"স্তর, আবার বিজ্ঞান চিৎও (ইংরাজী কন্সস্নেস্) বটে। বুদ্ধঘোষ, রূপ, সংজ্ঞ। ও খর্বজ্ঞান- 
দ্ধ কএক স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। জ্ঞান সকলের পক্ষে একভাবের লহে। 

একই বিষয় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ভাবে বুঝে । এক খণ্ড স্বর্ণ দেখিলে বালক, সাধারণ 

লোক ও বিশেষজ্ঞ উ৷ বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়া৷ থাকে। ইহার অর্থ, বালক উহ! একটা 

চক্চকে জিনিস মাত্র দেখে, বযস্থ লোক উহ! ধাতু বলিয়া বুঝে এবং বিশেষজ্ঞ উহার 
উৎপত্তি, ব্যবহার ও গুণ জানিতে পারে। একই বিষয়ে জ্ঞানের এইরূপ তারতম্য বুদ্ধঘোষ 

সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য মনন্তত্বও উহ! মানি! থাকে । আবার ভাবের দিক্ 

হইতেও এইক্ষপ তারতম্য আছে-_ইহাও বৌদ্ধের৷ অনেক স্থালে দেখাইন্নাছেন। মন্ধ্যার 
আগমনে চোর, অনুচান ( বেদাধ্যায়ী) ও বিলাসিনীর বিভিন্ন ভাব-প্রেরণ। হইয়া থাকে । এই 
ৃষ্টাস্তটি হিন্দুর, কি বৌদ্ধদের, তাহ বলিতে পারি না। কারণ, হিন্দু গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। 
মনের গভীরতত্ব বৈদিক সম্প্রদায় অতি উত্তমরূপে বুবিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধেরা সেই জনের 
উপর দীড়াইয়! মতত্তত্ব আরও প্রশন্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। 

এই .ছোট প্রবন্ধে বৌদ্ধ জান সম্বন্ধে যথারীতি আলোচন! কর! সম্ভব নহে । ইহাতে 
কেবল এক একটি বিষয় -চুঁইরা ছাড়িয়া! দিত হটয়াছে। মনভ্তত্বের কাধ অতি জংন্গেপে 



১ঠধ৬ সাহিত্িরিসুঃপত্রিকা বে সখা! 

বল! হট । মনন্তত্থের সহিত তর্কশান্ত্রের বিশেষ সন্ন্ধখ। নাম-রূগ বা সংজ্ঞ। তর্কশান্ত্রে 
সুল। নাম ও সংজ্ঞ! ( কনসেপট) ইহারা বস্তর ছইট। দিক্ মাব্র। মনে বেঙ্গীস্তর সংক্কার 
থাকে, তাহার একটা নাম দেওয়া হয়। নাম হইতে অবয়ব প্রভৃতির উৎপত্তি । প্রত্যঙ্গ 
ও অনুমান গ্রভৃতিও সংস্কারমূলক | বৌদ্ধন্যায়গ্রস্থ ভারতবর্ষে বড় পাওয়! যায় না। অধিকাংশ 
ন্যারবিষয়ক পুস্তক তিববতে রক্ষিত হইয়াছে। দ্বিঙনাগাচার্ধ্য হইতে আরম্ত করিয়া বু 
বৌদ্ধ নৈম্নাক্িক ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার সতীশচন্ত্র বিস্ভাভূষণ তাহার 
ন্যায়ের ইতিহাসে অনেকগুলি নৈয়ায়িকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের লিখিত 
গ্রন্থসমূহ এখন তিববতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছয়খানি বৌদ্ধ: ন্যায়- 

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক প্রসম--উহা ঠিক 
তর্কশাঙ্ত্রের অন্তর্গত নহে। উহার এক খণ্ড অনুমানবিষয়ক এবং উহ তর্কশান্ত্রের মধ্যে 

ফেলিতে পারা .যায়। সমম্ত বৌদ্ধ-ন্যায়ই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ক্র, বিবাদ প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই হইত, সাধারণ ভিক্ষুদের উহ্থাতে অনুরাগ ছিল ন1; কাজেই উহা! সংস্কৃতে 
লিখিত হুইয়াছিল। মীমাংসক ও গোতমীয় শিষাদের উদ্দেশে অনেক বাদান্বাদ আছে। 
এই উভয় পক্ষের সংগ্রামের ফলে নব্য-ন্যায়ের উৎপত্তি। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অনেক আগে 

নব্য ন্যায় অস্কুরিত হইপ্নাছিল। ব্যাগ্থিবাদ বা «ইন্ডকূসন”ই নব্য ন্যাকের বিশেষদ্ব। 
গ্রাচীন বা গোতনীয় ন্যায়ের অন্ুমান-লক্ষণ নব্যের! পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাপ্য, ব্যাপক, 
হেতু, পক্ষ প্রভৃতি লক্ষণ গ্রাচীনের! বড় ধরিয়া যান নাই। বোধ হয়, বৌদ্ধেরাই এ বিষরের 
গ্রবর্তক। ইহা ছাড়া সত্বন্ধ ও অভাব, এই ছুইটি বিষয় তর্কশান্ত্রে ও দর্শনে বিশেষ আবশ্যকীয় 
সামগ্র'। সঘন্ধ না বুবিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান জিনিসটাই অপেক্ষাসূলক। একটি ব্যাপার, 
বা ঘটনার সহিত অপর একটি ব্যাপার বা ঘটনার কার্য্য-কারণ, আশ্রর-আশ্রিত, অবয়ব- 

.অবয়বী প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ থাকে । এএই ননব্ধ বুঝাই জ্ঞান। অভাব একটা জ্ঞানের 

বিষয়। জ্ঞান কেবল ভাব লইয়।ই নহে, অভাবেরও আমাদের একটা জ্ঞান হয়। নব্যন্যায়ে 
অভাব লইয়া 'মনেক আলোচনা আছে। তবে বৌদ্ধ ন্যায়ে “অভাব” স্থানে "অন্ুপলদ্ধি'। 
হইয়াছে। 

বৌদ্ধ ভায়ের এবং দর্শনের সংবাদ আমরা হিনুপ্র্ হইতে পাইয়া থাফি। কিন্তু এই কয় 
বৎসরের মধো অনেক সূল বোদ্ধ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। তবে বৌদ্ধ ভয় পুর্ণকলেবরে কেবল 
একখানি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহা! 'ধর্মোত্বরাচার্যের ভ্ভাযবিন্ুটাকা। ভায়বিন্ু ধর্ম 
কার্তির গ্রন্থ। উহার টীকা ধর্মোত্বর রচনা করিয়াছেন। ধর্ঘাকীর্তির মূল রচনা অতি সংক্ষিপ্, 
উহা গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের যুল রচনার মত অল্প ভাষাতেই লিখিত । তবে ভায়বিন্দুর টাকায় 
নব্য স্তায়ের টাকার মত বানন্য নাই। ক্রীীয় নবম দশম শতকে তর্কশান স্থানে স্থানে ছন্দে 
লেখা হইত। কুমারিল, জয়ন্ক প্রতি তর্কশান্ত্রের পর্িতের৷ অনেক বিষয় ছন্দে 'লিখিয়াছেন। 
'জারবিন্দুতে ভাহা নাই। টাকার ভাষা নুন্দয়' ও সরল। অল্পের. মধ্যে -বুঝাইবার চেষ্টা 



ঈদ ১৯৬২]  বৌদ্ধাদর্শন . ১, 
উহাতে দেখিতে পাওয়! যাঁয়। প্রথমে প্রমাণ বা সত্য কাঁহাকে বলে, তাহার, বিচার এবং 

তাহার পর প্রত্যক্ষলক্ষণ, অন্নুমান-( ত্বাথ ও পরার্থ ) লক্ষণ এবং হেত্বাভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে 

যোগিপ্রত্যক্ষ ও ভ্রমের বিচারও আছে। বৌদ্ধেরা শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রস্বতি প্রমাণ 
গ্রহণ করেন নাই। শবপ্রমাণ তাহাদের যোগিগ্রত্যক্ষের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ 
ও অনুমান-লক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্প্রদায়ে কিছু কিছু ইতরবিশেষ আছে। সাংখ্য ও মীমাংসার 

গ্রত্ক্ষ ও ন্যায়ের প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বিষয়ে ঠিক এক নহে। ইউরোপীয় লজিকেও .সে তফাত- 
টুকু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ-লক্ষণে একটু নৃতনত্ব আছে, তাহা পরে বলা 
যাইবে। তবে অন্থুমান-লক্ষণে, বৈশেষিক ও নব্য ন্যায়ের অনুমোদিত বিষয়সমূহ আছে। 
তর্কশান্ত্র নীরস জিনিস; সুতরাং উহার কথা অধিক না বলিয়া মোটামুটি ছুই চারিটি ভিডি 

বিষয় উপস্থিত করিব। 
বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ, কল্পনাশৃন্ত ভদ্রাস্ত জ্ঞান। কল্পনা শব্দের অর্থ--বাঁচক বা শব। 

নাম সংযোগ করিলেই বস্তর শুদ্ধজ্ঞানের সহিত অপরাপর জ্ঞান আসিয়া পড়ে৷ 'ইঙ্িয় 

জঅভিঘাতে বস্থার যে জ্ঞানটুকু' হয়, তাহাই বৌদ্ধমতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞানের নিবিকল্পক 

ও সধিকল্পক অবস্থা হিন্দু দর্শনেও গৃহীত হইয়াছে । বৌদ্ধ স্তায়মতে নিবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ, 
গোঁতমীয় গ্ভায়মতে ফবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ । গোতমীয় স্তায়মতে ব্যস্তিজ্ঞান' জাতিমাঁন্ 

অর্থাৎ ব্যক্তিজ্ঞানে জাতিজ্ঞান আগে আসিয়া থাকে এবং এ সঙ্গে ব্ক্তিরজ্ঞান হয়। বৌছ 
মতে গ্রত্যেক বন্ুজ্ঞন ম্বলক্ষণ-যুক্ত, উহা! জাতিজ্ঞানের অধীন নহে । গোঁব্যক্তি ব্বলক্ষণ দ্বারা 
বুঝিতে পারা যাঁয়। ব্যক্তি হইতে জাতির জ্ঞান হয়, জাতি হইতে ব্যক্তির জ্ঞান নহে। জাতি- 

জান অন্ধুমানের বিষয়, বস্তর স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । অর্থক্রিয়াকারিত্ব বস্তুর আর 
একটা লক্ষণ । বন্তজ্ঞাপ্নের 'দহিত উহাদ্বারা কি প্রয়োজন সাধন হয়, সে জানটাও এ সঙ্গে 

হইয়া.থাক্ষে। নব্য পাশ্চাত্য দার্শনিক মতে উহা পপ্র্যাগম্যাটিসম্”। আমাদের জ্ঞানের 
আবন্তকতা কি? প্রাগম্যাটিষ্ট বলেন, উহ! দ্বারা কি মাঁনব-প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, 
এইটুকুই জ্ঞানের আবগ্তকতা। যাহ! হউক, জ্ঞান কিছু পরিমাণে অর্থক্রিযাসাঁপেক্ষ হইতে 
পাঁরে। . মানবের: ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্ত, জীবন রক্ষার জন্য বস্তর গুণাগুণ জানার 

দরকার হয় কিন্তু তাই বলিয়। জীবের জ্ঞানের উৎপত্তি ফেএঁ জন্তই হইয়াছে, রা বগা 
যায় না।. .. 

... বৌদ্ধমতে আনান হকার ও পার্থ | 'প্রাচীনেরাও এই ছুই ভাগ চরিত 
উহার তাৎপর্যয নব্য স্তায়ে পাওয়া যাঁয়। স্তায়বিন্বুমতে স্বার্থ অন্গুমান জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ উহা 
নিজের জানের জন্ত এবং পরার্থ অনুমান শবজ্ঞানাত্বক, যেহেতু অপরকে বুঝাইতে হইলে 
পন্দের বা কথার আরশ্তকাতা হয়।. ইহাতে ঠিক ভার বোধ হয় না। .এইরূপ হই ভাগ 
কেন হইয়াছে এবং ইহার সূল উদ্দেস্ত কি ছিল,. তাজ. ঠিক বুঝা হায়) না। -ভায়বিনুর 
গ্রগানীট। দেখিলে মনে হয়, স্বার্থ অনুমান সরল এবং পর়ার্থ-অন্গুমান' জটিল বা। মি. কেম্প্লেকৃল)। 

৯৯ 



১৪৮, সাহিত্যশপরিষং-পত্রিক! [লা লখা। 

বার্থ অন্থমানের তিনটি রূপ ও তিনটি লিঙ্গ । দত্ব, সগক্ষ, অঃপক্ষ__এই তিনটি রূপ। 
আর তিনটি লিঙ্গ__অন্ুপলবি, স্বভাব ও কার্ধ্য। ৭ন প্রদেশবিশেষে কচিবট+ অর্থাৎ ্বান- 

বিশেষে ঘট নাই, ইহ! অন্থুপলন্ধির দৃষ্টাস্ত। “বৃক্ষোহিয়ং শিংশপাত্বাৎ* অর্থাৎ ইহা শিংশপা-গুণ- 
বিশিষ্ট, সুতরাং উহা! বৃক্ষ-_ইহা শ্বভাবের দৃষ্টান্ত । “অগ্নিরত্র ধূমাৎ”, এধানে অগ্নি আছে, যেহেতু 

ধুম আছে, ইহা কার্ধ্র দৃষটাত্ত। অনুপলন্ধি আবার এগার একারের। (১) স্বভাবাহুপ- 
লব্ধি--এখানে ধূম নাই। ( ২) কার্ধ্যান্পলন্ধি--এখানে ধুম কারণ নাই, যেহেতু ধূমের 
অভাব আছে। (৩) ব্যাপকান্পলবি-_এখানে শিংশপা নাই, যেহেতু বৃক্ষ নাই। (৪) 
্বতাববিরুদ্ধোপলব্ধি-_এখানে শীত নাই, যেহেতু অগ্নি রহিয়াছে। ইত্যাদি। এই সরল 
অন্ুমানগুলি স্বার্থ-অন্গমানের অন্তর্গত । 

ইহার পর পরার্থান্ুমান। ইহাতে সাধ্য১, হেতু, পক্ষ আছে। পরার্থ অনুমানও ত্রিরূপ 
লিঙ্গবিশিষ্ট ॥ অন্বয়, ব্যত্রেক ও পক্ষ-ধর্ম্মত1 জিরপলিজ । পরার্থ অনুমান তিবিধ--সাংন্ম্যবৎ 
ও বৈধন্দ্যবৎ | ছৃষ্টান্তের সহিত নাধ্যের সাদৃশড থাকিলে উহ! সাধন্ম্যবৎ, সাদৃশ্য ন! থাকিলে 
বৈধর্ম্যবৎ। বাহ! কতক, তাহ! অনিত্য, যেমন ঘট--লাধর্দ্যের উদাহরণ । বাহ নিত্য, তাহ! 
অক্ুতক, যেমন আকাশ,-বধর্থের দৃষ্টান্ত । সাধন্শ্য ও বৈধন্দ্য লটয়া অনেক বিচার আছে। 

তাহার পর হেতু, পক্ষ ও সাধ্য লইয়৷ বিচার ও কি কি কারণে অনুমানে দোষ আসিয়! পড়ে, 
তাহার আলোচন।। পরমণ্ত খণ্ডনও আছে। ভ্তায়বার্িককারের দোষ ও দিঙনাগের 
শ্রেঠত! দেখান আছে। সাংখ্যের শ্বভাববাদ বৌদ্বমত-বিরোধী, যেহেতু বৌদ্ধরা! পূর্ণভাঁবে 
স্বভাব স্বীকার করেন না। তাহার পর হেত্বাভাসের* কথা । অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকাস্তিক, 
এই তিন প্রকার হেত্বাভাস। প্তিনি সর্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি নু'ক্া” অনৈকাস্তিকের চৃষ্টান্। 
যেখানে ছুইটি রূপের অভাব, তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। যাহা! কৃতক, তাহা! নিত্য, ইহ! বিরুদ্ধের 
দৃষ্টান্ত । এন্থলে সপক্ষে অসত্ব ও অসপক্ষে সত্ব আকার বিক্দ্ধ হইল। “অনিত্য শব্ষ, যেহেতু 
উহার চাক্ষুষ হয়”--ইহা! অসিদ্ধের দৃষ্টান্ত । প্রতিপাস্ত ও প্রতিপাদক, এই উভয়ের মধ্যে 
সন্দেহ বা অসিদ্ধি থাকিলে তাহাকে অসিদ্ধ বলে। আচার্য্য দিও নাগ কতকগুলি সংশয়কে 
বিদ্ধ অব্যতিচারী বলিয়াছেন। শান্ত্রোক্ত অনেক বিষয় সাধারণ জ্ঞানগম্য, নহে, যেহেতু 
সে সকজ অতীল্তিয় ব্যাপার। সেই জন্তু আগমসিন্ধ বিষয় বাস্তব বিষয়ের অতীত হইলেও 
কোন না বোন ততবার জানে উহা বধাবস্থিত ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে বলিয়া উহা 
গ্রহণযোগ্য । হেত্বাভাঁস ছাড়! পক্ষাভাস, দৃষ্টাস্তাভাস প্রসৃতি আরও আভা জাছে এবং 
ভাহাঘেয় উপবিভাগও অনেক আছে। তাহার উল্লেখ এখানে জাবপ্যক নছে। . . . 

যে লময় বৌদ্ধাচার্য্যের] বিশেষ তাবে ভায়ের আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ের হুই 
একখানি ছাড়া কোনও বিশিষ্ট হিন্দু ভায়গ্রছ পাওয়া বায় না। গ্রীতীয় ধ্ঠ শতক হইতে 
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সন ১৬৬২] .. বৌদ্ধদর্শন ৯৪৯ 

ত্রয়োদশ শতক অবধি বৌদ্ধের! অনেকগুলি স্ায়গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। এ সন্নয়টি প্রাচীন 
স্তায়ের অদ্ভিক্রম ও নব্য ভায়ের উপক্রমকাঁল। বৌদ্ব-্ায়ের সহিত নব্য ভায়ের অনেক 
বিষয়ে সাৃশ্য আছে। বৈশেধিক দর্শনের প্রভাব উভয়ের মধ্যেই দেখা হায়। গোতমীয় 
স্তরের অনেক বিষয়ই উভগ্ন সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বলা যাইতে পারে 
যে, উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে নব্য স্তায়ের জন্ম হইয়াছে । কি ভাবে প্রাচীন ছাড়িয়। ভায়- 
তত্ব নূতনের দিকে অগ্রনয় হইতেছিল, ইহা! একটা বিশেষ «রিসার্চের” বিষয় । 

যৌদ্বেরা ম/ণব-মন ও আধ্যাত্মিক বিষয় কি ভাবে বুবিয়াছিলেন এবং তর্কশান্ত্রে তাহাদের 
কৃতিত্ব কি পরিমাণ ছিল, তাহা পুর্বে দেখান হইয়াছে । মনম্তত্ব ও অধ্যাথ্] বিষয়ে 
বৌদ্ধেরা যে, উপনিষদের নিকট খনী ও উপনিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এবং 

এমন কি, উপনিষদেরই পরিভাষ! ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। আবার 
বৌদ্ধ ও হিন্দু উতর সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে তর্কশান্ত্র আলোচনা করিতেন এবং বৌদ্ধ স্তায় 
প্রস্থ, পালিতাষা ছাড়িয়া, সংস্কত ভাঁষায় লিখিত, তাহাও বল! হইয়াছে। ইহা! হইতে এইটুকু 
বুঝা যায় যে, বৌদ্ধের! প্রাচীন জানমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং উহাই তাহাদের দ্বকীয় 
ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। তাহারা মূল ধারা হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই এবং 
নুতন উপকরণ দিয়! প্রাচীন তত্বসমূহ সজ্জিত ও দৃঢ় করিয়াছিলেন। 

এখন আমর! বৌদ্ধ নীতিতত্ব সন্ধে আলোচন! করিব এবং ইহ! হইতে দেখা যাইবে 
যে, বৌদ্ধ নীতি. প্রাচীন বৈদিক তত্ব আশ্রয় করিয়া কর্মের একটা নুতন দিক্ দেখাইয়া 
দিয়াছে। মহাভারতের যুগে দেখা যায় যে, কর্মের আর পূর্ব অর্থ নাই। গীতাতে কর্ণের 
লক্ষণ মীমাংসকদের কর্ণ-লগ্গণ নহে অর্থাৎ উহ! তখন আর কেবল যাগ যজ্ঞ উদ্োস্ঠে ব্যবহৃত 
হইত না। কর্দের ক্ষেত তখন বাড়ির! গিয়াছে। 

বৌদ্ধ নীতি বা! কর্ণতত্ব চন! করাক্স পুর্বে আধুনিক পাশ্চাতা নীতি-তথ্থ সঘন্ধে ছুই 
চারিটী কথ! বলিব। আমর! পাশ্চাত্য ধরণে অভ্যন্ত হইয়াছি ? সুতরাং মূল ব্যাপারটা পাশ্চাত্য 

ছ্াচে 'ঢালিয়। দেখাইলে বিষ্ত-বোধের পক্ষে সুবিধা! হইতে পারে। পাশ্চাত্য লেখকদের 
মতে নীতি-তন্ব প্রান্কৃতিক বিজান নহে, উহা সৌন্দর্ধ্য-তন্ব বা তর্ক-শান্ত্রের মত আঘর্শ-সুলক ১ 
বিজ্ঞান। সৌন্দর্য সৃজন ও সৌন্দর্ধ্য-বুদ্ধি কোনও নিয়মের বশীভূত নহে। সৌন্দধ্য আমাদের 
প্রা ম্পশ করে এবং ভিন্ন তিন্ন রূপে আমাদের চিত্ত বিনোদন করে। ছইটি মুল অণু একজ 
হইলে একটি যোজক পদার্থের হ্যাট হয়। ইহা! পূর্বেও হইয়াছে এবং পরে একত্রিত হইলেও 
হইবে। .. ছুতরাং ইহা! অবশ্যস্ভাবী এবং যাহ অবশ্যান্তাবী অথব| কাধয-কারণ-সাপেক্ষ, তাহাই 
প্রাকৃতিক বিধান। কিন্ত নীতি এবং সৌন্দ্ধ্য জড় নিয়মের বঙগীভূত নহে । উভয়েরই 
নৃতন নূতন রূপ এবং ছুইই প্রতিতাসৃষ্ট। বাঙ্গীকি মহাকাব্য রচন! করিয়াছেন, কাৰ্য 

৯ :.200095055 9০86009, 
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রাজ এঁক নৃতন আদর্শ দেখাইগনাছেল। তাহার পয় কালিদাস ও ভবভূতি ) তারাও 
রসব্জগতে নৃত্তন ..চিত্র, নৃতন মৃত্বি রচনা করিয়াছেন। এখনও অনেক রসঅষ্ট1 জআাছেন এবং 
ভবিষ্যতেও হইবেন। সেইরূপ স্থাপত্য, ভাঙ্বর্ধ্য, চিত্র-বিস্তা, সঙ্জীত প্রভৃতি সৌদর্য্যবিস্তা 
সন্পূর্ণভাষ়ে আদর্শবুলক | সঙ্গীতবিদ্যায় ভরত, হস্ুমস্ত, কল্লিনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শশষ্টা। 

নীতিতত্বেও এরূপ আদর্শসমূহ আছে। মন্ু, মোসেস, বুদ্ধ, কনফুসস্ ও শ্রীষ্ট নূতন নীতিমার্গ, 
নূতন পন্থা! আমাদিগকে দেখাইয়াছেন।. এ আদর্শ-সমূহু মানুষ স্বতঃগ্রবৃত হইয়! অবলম্বন 
ফরে। অতএব নীতিতত্ব কোনও প্রান্তিক বিধানের বাধ্য নছে এবং জড়-সঙ্ঘাতের আদর্শ 

ইনি আদর্শ হইতে পারে না। 

, শরীক “এখিকৃম্ত শব্দের অন্থ্বাচক শব্দ হিন্দু দর্শনে নাই। শ্রীকদের ধর্ উপাসন। 
গু ধ্যান বড় একটা ছিল না, কাজেই তাহাদের “ট্টোইক্” ও “এপিকিউরিয়ান”? সম্প্রদায় 

ধর্ম বার দিয়া মানুষের আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিল। শ্রীক “এখিক্সে্র 
সহিত ধর্মের ঝড় একট! সম্বন্ধ নাই। কাঁজেই উহা! বিজ্ঞান হইয়! ঈাড়াইয়াছে। আবার আমর! 
এখন ধর্ম শব্ধ যতটা বিষয় লইয়া! ব্যবহার করি, বৈদিক যুগে তাহা ছিল না। আমাদের 
মমুগ্রাভৃতি ধর্্ম-সংহিতা কতকট। “এিকৃসের” স্থান ও কতকট। প্ল'যয়ের স্থান অধিকার 
করিয়াছে । গ্রীকদের এখিকৃদ্ ও বৌদ্ধদের ধর্ম প্রায় একার্থবোধক | যাহা. হউক, নীতি 

শব আমাদের - বাঙ্গাল! ভাষায় “এখিক্ম্” ও “মর্যাল্স্্” শবের অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। 
এ স্থলে গরাচলিত. ভাবেই নীতি শষ ব্যবহৃত হইল। +. - : 
“নীতি শবে প্রবর্থন বুঝায় এবং. বিধিনিষেধ, ইতিকর্তবাত। ্রসৃতির অপেক্ষা করে? 

খানিক প্রেরণ! ছাড়াইক্লা নীতিবশে কোনও নির্দিষ্ট পথে চলিতে হয়।: মানুষ - একপ 
করে কেন? পুকুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত ব৷ প্রয়োজন সাধন জন্ত নীতি অবলম্বন করে।. এ স্থলে 

প্রশ্ন আসিতে পাঁরে যে, মানুষের পুরুযাঁর্থ কেবল ক্ষুৎ-পিপাঁসা লয় ক! শারীরিক ত্বভাব 

লইয়া অথবা যাহাতে সুখ হয়, সেই সকল: বিষয় লইয়া! সাধিত হয়। . মানব-জীবমে নীতির 
আবশ্যকতা কি 1.পশুরা পণ্ু-জীবনে, এমন কি, উত্তিদ-জীরনেও কেবল প্রকৃতির তাড়ুনাম 

ও প্রেরণায়. টলিয়াথাকে। তাহা! হইলে নীতি-ব্যাপারটা হয় কুসংঙ্কা়মূলক অথরা র।আা। 

সমাজ ও যাজকের অভিপ্র।রবশঃ . লোকে দানিয়া থাকে ৷ মিথ্যা ক্ষখায় যদি ইষ্-পিছি 
হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতে লোকে ৪ প্রশ্ন সমাধানের সি আমরা 
মননের আশ্রয় লইধ | : ১... 

: শশুজগতে দেখা যার যে, ক্ষুৎ-পিপসার তা্নার উহা উরি কোর: শি 
রঙ্গ করে না। ক্ষুধার তৃণ্থিই. তখন উহাদের . পক্ষে'একাত্ত- ঝ্বারগকীয়ণ_হূর্বলকে,বধ 

করিতে অথবা হুর্ধলের নিকট হইতে “কাড়িয়া লইতে উহার! কুটিত হয় না... কিন্তু মান্ষে 
তাহা করে না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান এবং পপর ই্-সাধনতা- 
জান ঠিক এক নহে। শরীরের আহ্বানে ইতর জীব প্রকৃতির খলেই চলে 1 “মানু লে 
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শরীরের অথব প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়া অন্তভাবে কাজ করে। শরীরের অভাব নি্- 
শ্রেণীর জীবের যে ভাবের হয়, মানুষেরও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্ত মানুষের কার্য, _যুক্তি ও 
বিচারসাপেক্ষ ; পণ্ডর তাহা নয়। 

কুতপিপাঁসা বা তৃষা জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম। উহা! মিটাইবায় জন্ত কতকগুলি উপায় 
অবলদ্বন করিতে হয়। এ উপায়ের মূলে আমাদের ইট্ট-সাঁধনতা-বুদ্ধি থাকে । যদি উহ 

শ্রেয়ঃ বলিয়! মনে হয়, তাহ। হইলে তখন প্র কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা হয়। সেই জন্ত ইউরে1গীয় 
নীতিতত্বে, কার্ষ্যের পুর্বে কএকটি মানসিক অবস্থা ধরিয়! থাকে । প্রথম অভাব ( ওয়ান্ট ), 

দ্বিতীয় প্রবৃত্তি বাঁ কামন! ( ডিসায়াঁর ), তৃতীয় ইঠ্তাজান (উইস্) এবং অবশেষে ইচ্ছা 

(উইল্)। বখন কএকটি কামন। সন্দুখীন হয়, তখন সকলগুলির প্রতি আমাদের আসক্তি 
হইতে পারে না। প্র কামনাগুলির মধ্যে একটি বলবৎ হয় এবং তাহা যদি ভাল বলিয়া 
ঘুঝে, তাহ! হইলে উহার গ্রসাঁধনে মানুষ যত্ববান্ হয়। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, আমাদের 
প্রথমে ক্ষুৎ-পিপাসা বা অভাব হয় এবং উহা সাধনের জন্ত কতকগুলি কাঁমন! এবং কামনা 

সমূহের মধ্যে ছুই একটি ঈশ্সিত, এবং ঈন্সিতের মধ্যে যেটা কর্তবা, তাহার জন্য সংকল্প এবং 
. খরে তাহার প্রতি আমাদের ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছা! হইতে কার্ধ্য হয়। 

এখন দেখিতে হুইবে ষে,যাহ! আমাদের করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমাদের লক্ষ্যের 

বিষয়। এরপ স্থলে উহার সহিত আমাদের কিন্প সম্বন্ধ | . অর্থাৎ উহ! আমরা চাহি কেন? 
ইহার উত্তর-_আমর! উহ! ভাল বলিয়! চাহি ? উহাতে মঙ্গল হইবে বলিয়া, উহা শ্রেরঃ বলিয়া 
চাঁহি। কাজেই যাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়, তাহ। আমাদের পক্ষে ভাল বলিয়! না বুঝিলে 
উই! কখনই আমাদের পাইবার চেষ্টা হইতে পারে না। এখন যাসুষের পক্ষে প্রস্কত গ্রস্তারে 

কি ভাল, তাহ! কি করিয়া! বুঝিতে পারা যাঁয়? একট! মিথ্যা কথ! বলিলে যদি কার্ধ্য-সিদ্ধি 
হয়, তাহা হইলে মিথ্যা! কথাটা আমাদের পক্ষে ভাল অথবা মন্দ? এইখানেই পঙ্িতদের 

মধ্যে ঘন্ব। 

মানুষের ঝক্ষ্য বা! উদ্দেস্ত নান! প্রকারের হইয়া থাকে । কেহ যশ, কেহ ধন, কেহ বিস্ভা, 
কেহ দেশ ব! জন-সেবা, কেহ দেশ পর্যটন এবং কেহ ধর্শচর্যা। প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অঙ্থুরাগী 
হ্ইয়া,থাকে। অতএব যাহার যে. বিষয়ে অনুরাগ ব! প্রবৃত্তি, সে সেই ভাবেই কার্ধ্য করে। 
আবার এ ছবিকে পরস্বাপহরণ, নরত্যা, নিষ্ঠ,রতা, অসরলতা, . প্রবঞ্চনা, শঠতা, হূর্বল-দূলন 
প্রস্থৃতি, প্রবৃত্তি লোকবিশেষের আছে। ইহাদের মধ্যে কোন্গুলি মানুষের পক্ষে শ্রেয়; 
ঝ/ ন্গগ, কোন্গুলি হেয় || উপাদের, কোন্গুলি সাধু ও অসাধু অথব! শান্্রীর ভাবার পাপ 
বা গুণা,ইছা .কি উপায়ে স্থির হইতে পারে? কেহ হয়ত বলিতে পাবেন, এস্থলে বিধি 
লিষেধই 'আমাছের নিয়ামক । কে'নও তত্বদর্শা পুরুষ যাকা। কর্তব্য বলিয়া! নির্ধারণ করিয়! 

গিয়াছেদ) (তাহাই আমাদের পানী এবং বাহ অকর্তব্য বলির! নির্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, 
তা. আমাদের, বার্জানীয় 1: বিদ্ধ আমরা দেখিতে পাঁই যে, বিড়ি ধশ্লিহীদের, মধ্যে বিডির 



১৫৪. .. পাহিজী-পাযিফং-পত্রিক! [আপা 

'ধাহা ভাল, তাহাই জীবের উপযোগী অথব! যাহা জীবের পক্ষে উপযোগী, তাহাই ভাল। 
জীবের পক্ষে কি উপযোগী, তাহ! কি করিয়া জান! যাইতে পারে, ভাহার উত্তর অভিব্যক্তি- 

বাঁদীদের নিকট পাঁওয়! যায় না। অর্থাৎ ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ, বিধি অবিধি, ইহা- 
দের অনুভূতি কোথা হইতে হয়, সে সঙ্থন্ধে অভিব্যক্িবাদীর। মিরুত্বর । আঁবার জীবের পক্ষে 

যাহ! উপযোগী, তাহাই উহার পক্ষে সুখ এবং সুখই জীবের কলযাগ। অভিব্যক্তি-বাদীর 
মত এতটা/স্থান অধিকার করিয়াছে যে, ছুই চারি কথায় তাহার শেষ হয় না। তবে মোটামুটি 

যেমন মানব-গ্রক্কতির ও জীবনের অপরাপর বিষয়ের পরিপু্ি হইতেছে অথবা উহার ক্রুযোন্পতি 
হইতেছে, সেইরূপ মানুষের মৈতিক জীবনেরও ক্রম-পরিবর্তন হইতেছে । হ্ুখই জীবের 
পক্ষে কুশল; কাঝেই দ্ুখই জীবের নীতির পরিমাপক | অভিব্যকতি-বাদীর চক্ষে নীতিয় 
খন্ত কোনও মুল্য নাই। প্রকৃতি যাহাতে সুখের ইত করে টাই বীর পক রশ 
ও কল্যাণগ্রদ । 

পুর্বে যাহ! বলা ছইল, তাহা কেবল সুখবাদীদের মত। তাহারা সবখকেই পুরুষার্ঘ বনি 

ধরিয়া! খাকেন। নীতি-বুদ্ধি,অথব| নীতির শ্বতঃপ্রামাধ্য তীঁহাঁরা শ্বীকার করেল না। ধীহারা 
মীতি-বুদ্ধি অথব! যুক্তি-আশ্রিত-নীতি-বাঁদ স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে কএকটি সম্প্রদায় 
আছে। ক্যান্টের মত এই শ্রেণীর জন্তর্গত। ক্যান্ট সুখ-মুলক-নীতিবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত 

খ্যান করিয়াছেন। তীহার মতে মানব-নীতি সুখের ঘ্বারা অন্ুশাগিত হইতে পারে না। 
মানবের নীতি বা কর্তব্য-বুদ্ধি আপন| হইতেই হইয়া থাকে এবং “কনসেন্স্* বা ইতি- 
কর্তব্যতী-বুদ্ধি অত্রান্ত ) ইহার কথখ্নও ভূল হইতে পারে ন|। মানুষ সুখের অগ্বেষণে 

কর্তব্য প্রতিপালন করে না) কর্তবোর অন্থরোধেই কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া! থাকে। 

তাল মদ নার কিছুই নহে--গ্রবৃত্ধি বা ইচ্ছা! ভাল হইলেই ভাল' এধং মন হইলেই দন্দ। 
,ফ্যাণ্টের মত অনেকটা গীতার সঙ্গে মিলে। 

পাশ্চাত্য মতের বিষয় অনেক বল] হইল। মোটামুটি দেখ! যাইতেছে ছকে বা 
হইটি প্রবল সম্প্রদায় আছে; একটি স্ুখবাদী ও অপরটি যুক্তিবাদী | ইহা ছাড়! আর একটি 
তুতীয় বাদ আছে এবং উহাকে আমর! আত্মবোধ১. বলিব। ইহার উৎপত্তি ছেগেল হইতে 
এবং গ্রীন উহা বিস্তৃতভাঁথে সমর্থন করিয়াছেন। এ মতটি রি একটি লেখক মা 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

. ( জষশঃ ) 

১) 56193139091, 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 

রাম বলেন ভাই জক্ষন তুমি এথা আইস। 
সিংহাসন ছাড়িলাম য়ামি তুমি পাটে বৈষ্য॥ 

যাজত করহ তুমি বৈষ্য্যা রাঁপাটে। 

রাজটিক্য দিব য়ামি তোমার লল্ল্যাটে ॥ 

য়নেক হুখ পাইলে ভাই তুমি হয় রাজা। 

তিন ভাই জানকি সহিত করি পুজা ॥ 
ঞ 

( পৃঃ ১।২ 

দক্ষ বলে দেখিলে সভার জত লোক । 

জামত! য়ামার হিদে দিঞ্চবড় সোক ॥ 

সসুরে দেখি! সিব না জুয়াইল মাথা। 
এই সে ভাঙ্গড় পিব য়ামার জামতা॥ 

ধিক ধিক নারদে বলিব য়ার কি। 
তার বার্কে রপাত্রে দিলাম য়ামি ঝি ॥ 

না! জানিলাম মহেসের কিবা জাতি কুল। 

ত্রিভূবনে জাহার নাই পাইলাম মুল ॥ 

না জানিলাম উহার কেবা বটে মাতা পিতা । 

হেন জনে দান দিলাম আপন হুহিত| ॥ 

দিলাম দুহিত]। দান দিগাম্বর পাঁপে। 

দিনে দিনে তঙ্গ সুখাইল এই তাপে 
না বুঝিলাম হেন ছ্যার আমি মন্দমতি । 

না জানিক্সা য়নলে গেলিলাম কন্যা সতি ॥ 

পাই সে পরম লর্জা বলিতে জামত]। 

সভ] মাঝে সন্তার্রে যামার হেট মাথ| ॥ 
বৃসব বাহন জার উত্তরি ভূদন। 

দেববুদ্ধি ইহারে বলয়ে কোন জন॥ 
প্রেন্ড পিচাস লয়)1 সদাই করে খেলা । 

য়মজল ভূদন গলায় হাড়ের মালা। রর 
গুনহিন দে।স জত র়মজলধাম। 

মহাদেব বলিয়। রাখিল কেবা নাম ॥ 

ভূত প্রেত নয়্যা জার সয়ন ভেজগিন। 

দেবকুলে হৈল কেবল ধামার গঞ্জন॥ 

. ৬৫ 

সদ] পিয়া! ধুতুর! সির্ধের ঘড়া সাঁত। . 
সভা মাঝে জে জনাঁকে ন! জুড়িল হাঁথ॥ 

(পৃঃ ১৮1১) 

ইসত হাপিয়। সতি সিবেরে করএ স্ততি 

হুন প্রভু দেব ভ্রিলোচন। 

যঞ্জলি করিয়া ভূজে বল শুখসরসিজে 

জাইবারে দক্ষর তৃবন ॥ 
পিতা রারভিল কিন্তু উৎসব দেঁখিবা হেতু 

চলিল! ভুবনে জত লোক । 

জতেক ভগিনিগনে গগভে গেল নিমন্ত্রনে 

যামার রিদয়ে বড় দোক॥ 

প্রাননাথ পসুপতি দে মোরে র়নুমতি 
জাবয়ামি পিতার য়ালয়। 

বছ দিবসের য্াসে জাইব জনক পাসে 

কহিতে মনেতে বাসি ভয় (পৃঃ ১৯১২) 

যাছেন সিবের জটায় গঙ্গ। ঠাকুরানি। 

প্রা য়াগে কহেন নারদ মহামুনি ॥ 

সনিয়া স্লাইল দেবি সঙ্করের পাসে। 

হর পানে হেরি হৈমবতি. ঘন হাসে ॥ 

দেবি বলে দেখি হর বদন মোলিন। 

দিন ঢুই দেখিকে যামারে ভাব ভিন.॥ 

জটায় জান্নবি ছিল! জয়ঙ্করি জান্য!। 

জটে ধরি জগতঙ্ধননি রানে টান্যা ॥ 

ছুগ্রণতে গঙ্গাতে বছ দন্দ বাজ! জায়। 

দেখিয়। নরদ রিলি ছুই কক্ষ বাজায় ॥ 

জানি লো জানি লে। গঙ্গ৷ তোর জেই কাজ। 

পতির মন্তকে থাক নাই বাস লাজ॥ 

গঙ্গা বলে ঘপনার ছিত্ত্র নাহি জান। 

মাগুছিদ্র না জানিয়! মোরে বল কেন।॥ 

ম1 জান যাপন ছিদ্র গনেলের ম)। 

ভুমি কেন পত্তির বুকে দিয়াছিলে প1॥ 
(পৃৎ ৩৩1২-৩৪।১) 



৬৬ বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ 

 সর্ধরি প্রভাত হৈল ররূন্ উদয়। তবে পড়িবারে গেল! ভার্গবের স্থানে । 

স্বগয়া! করিতে জা লক্ষেগ্বর কয়॥ চারি সাগর বেদ পড়িলেন চারি দিনে। 

সাঞ্তিল সকল রথ রথের সারতী। গুরূ গড়াইতে নারে গুরু ঢোল করে। 

ঠাট কটকয়াদি সেন! সাজে সিআজগতি ॥ কুপিয়া ভার্গব মুনি মাপ দিল তারে ॥ 

সাজিল সকল মেনা রাবনের সাথে। বানর হইয়। বেট! গুরুকে করিস ত্বন!। 

বেসে অুঁবৈসে রাবন উঠিলেন রথে ॥ বল বুদ্ধি বিক্রম পারিবে য়াপনা ॥ 

বাদযকরগনে তবে বাজায় বাজনা । গুরর সাপে হনুমান যাপনা পাসরে ক 

বাবন কাঁননে গেল সঙ্গে লয় সেন। ॥ তেঞী পালাইল হন্ু বালী রাজার ডরে ॥ 

মৃগর! করিতে হৈল ঘ্বিতির প্রহর। হচ্ছমান বির জদ্দি যাপনাকে জানে। 

তেষ্টার কারনে গ্বেল! ময়গানবের ঘর । ত্রিভূবনের জিলিতে গারে এক টস রনে | 

গ্রবেস করিল! ময় দ 
পৃ ৮5২ 

একাঁকিনি ঘষে র এ । ডাক দিয়! বলে লবের তরে কুম। 

রানে ভিবানামা বো সর্ধ লোক বলে তোমায় ধান্মিক ৪রাম | 

কাহার ননদীনি তুমি কাল জন অনচিত জত তুমি করহু সংগ্রাম ॥ 

রকুমারি যন্দদরি নাম ময় দানব পিত|। চার রা 
বিলিন 1 চস ধন্মে নাহি সে তারে মরে যাপন দোসে ॥ 

বশ্বতরধার পুত্র রামি ক | হস্তি ঘোড়! ঠাট ঝুটকের নাহি সংক্ষ। | 

রাবন য়াম।র নাম পংসারের পতি ॥ স্তর পুর রাম] বট নিসা নাঃ 

িট্রিগ্জ কারন লব কুসের কথ। স্থুনি প্রীরাম লর্জিত। 

তোমান য়ামায় কর পানি গ্রহন। টা দে মহেত উচিত । 

জেয়াজ। করিয়! কন্যা রহিল জোড় করে চির টি 
$ চি চটী সিচাল্ঞািডি | রাজা রাসিতে ঠাট কটক য়াইসে সংহতি । 

তে কারনে ঠাট কটক য়াইল মেস্টি সনে । 

80814555828 তোমার তরে নাঞী সাজি সুন ছুই জনে॥ 

সন্ধ! কালে টর যাইল ময় দানব ॥ আমারে জিনিতে বির নাস ্রিভৃষনে। 

টি । আমার পুত্র বিনে গলার কেহো। নাঞী জিনে ॥ 

পুত্রের ঠাঞী বাপের রাছে পরাজয় । 

তারে বিভ| দেহ মোরে লাজ খায় বলি।  বাঁপ জিনিতে পুত্রে সান্তে ছেন কয়॥ 

সিরা মানব তবে হৈর কুতুংশী॥ আলাপন আকার দেখি তোমর! ছুই জন। 

(পৃ* 8৭1২-৪৮১) পরিচয় দেহ তোময। কাহার নন্দন ॥ 

ময় পর্বাত উপর রাহে হয়ুদন॥ লব কুস বলি তোমর! ছুই জন। 

ম। বাপের কাছে রাছে পর্ধত উপর | আমার পুত জদি হয় না করহ রন ॥ 
নান! বিদ্যা মর্ল নুর দিখল বিস্তর | (পৃ* ১২১১২ 
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শেষ, স্পা 

সংসার ছাড়িয়। রাম চলিলা সবর্গবাসে। 

পৃথিবির লোক রাইস স্ত্রী যার পুরূলে ॥ 

নুগ্রিব'য়জদ যাইল জত বানরগন। 
তিন কুটী রাক্ষসে আইল! বিভিসন ॥ 
গ্রথিবির লোক য়াইল যজধ্যানগরি । 

ছোট্ট বড় চলে জত কানা খোড়া য়াদি করি ॥ 

পরিথিবির লে।ক জত.করে জোড় হাথ । 

একে এক সভাকারে বলেন রঘুনাথ ॥ 

রাম বলেন নুন রাক্ষম বিভিসন। 

আমার সম্ল নাহি তোর স্বর্গের গমন ॥ 
এই মত সকলে রাম-বিদায় করিল। 

ভরথ সন্রক্গন সহ স্বর্গ চলি গেল।॥ 

[ই]ৃতি উত্তরাকাণ্ড সমাণ হইল জথা দিষ্টং 
০ (পঠনার্থে) ভীমত্যা মহারানি .আনন্দ- 

কুমারি ঠাকুরানি তন্ত পিতা প্রীজৃত গোপাল- 
চচ্দ বাবুজি মহাশয়ের বাটাতে লেখা জার 
্রীমুক্তারাম ঘোসাল সাকিম, সেনাই পরগনে 
জাহানাবাদ.। 

১৩৮। রামায়ণ-কিক্িম্ধ্যাকাণ্ড। 
৪ রচর্িতা--কৃতিবাম। 

বাঙ্গাল। তুচুলাট কাগজ । আকার, 

১৫$১৫২ ইঞ্চি । পত্রসংখ্যা, ১--১৮। 
এক এক পৃষ্ঠার ৯--১৪ পঙক্তি। লিপিকাল, 
সন ১২৬৬ সাল। সম্পূর্ণ । প্রাণিস্থান, নদীয়া। 

আরভ,-_ | 
ছুই তাই উঠিলেম পর্বত শেখরে। টি 
ভয় পায়ে বানরগণ পলাইল ভরে ॥ 

সুগ্রিৰ বলেন দেখ আসিছে ধুছ্কা | 
এ পর্বত ছাড়ি অন্ত র্ববতেতে থাকি। 

হস্ছমান বলে এখন কি ভাব অন্তর । 

_.. বালি রান! নাহি আইসে কারে তোমার ডর ॥ 
হইলে চঞ্চল অতি লোক উপহাঁনে। * 
না জানি করিলে কর্ম্ম হুঃখ পায় শেষে॥ 

লো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির। 

স্থির হও রাজ! জানি কেব ছুই বীর॥ 

সুগ্রিব বলে ধনু ঝরে দেখিতে তপস্বী। 

তপন্বীর হস্তে ধন মনে ভয় বাসি ॥ 

তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার। 

শীপ্র করি হুমুমান জাঁন সমাচার ॥ 

কর্তবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন। 
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামার়ণ ॥ *॥ 

মধ্য, 

এথ| সীত| সীতা বলি রাম করেন ধ্যান। 

বরিষ! গোঙাইতেংগেলেন পর্বত"মাল্যবান ॥ 
ঢু ক্রোশ পথ রাম করিলে গমন। 

সুগন্ধ.সহিত বায়ু বহে ধনে ঘন॥ 
বাস করি রৈলেন রাম পর্বত উপর। 

স্থানে স্থানে আছে তথ! উত্তম সরবর ॥ 

শয়ন ভোজন রামের কিছু নাহি মন। 

ক্রন্দন করিয়ে করেন রাত্রি ধাগরণ ॥ 

আমার বচন লক্ষণ কর অবগতি। 

ছুরম্ত বরিষা! কাল স্থির নাহি মতি ॥ 
আমি কোথা কোথা আছেন জনকনন্দিনী। 

কিরূপে রাখেছে রাবন কিছুই ন! জানি ॥ 

বরিষার মধ্যেতে সুগ্রীবে কি কব। 

এ সময় বানর কটক কোখ। পাব ॥ 

নদীর জল সুখাইলে হবে উপকার 
তত দিন আমার হবে অস্তি চর্ম সার॥ 

ক্রদন করিতে রামের গেল ভাদ্র মাস। 

বিবরিয়ে কহেন তা" পণ্ডিত কৃর্তবাষ॥ %॥ 

॥. (পৃঃ৯১) 
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শেষ,-.. 

সম্পাতি আছয়ে এই কথোপকথনে। 
হেন কালে ক্ষপারস আইল সেস্থানে॥ 

পক্ষের পাথের সাঠে ঘে।র বায়ু বছে। 

ত্রাস পায়ে বাঁনরগণ সম্পাতিরে চাহে ॥ 
ছুই ওষ্ঠ মেলিয়ে আইসে গিলিবারে। 

সম্পাতির আড়ে গিয়ে রহিলেক ডরে ॥ 

সম্পাতি বলেন শুন বচন আমার। 

পৃষ্ঠে করি বানরে সাগর কর পার॥ 

লত্বিতে ন পারে সে পিতার বচন। 

মম পৃষ্ঠে আইস তবে সকলা বানরগণ।॥ 
অজ বলে পক্ষরাজ শুনহু বচন। 

এক বানর নহে কেনে এত আকিঞ্চন ॥ 

দেব দানবের পুন্র দেব অবতার । 

ফোন কার্ষে। দিব তোমারে এত ভার ॥ 
সম্প1[ত বলেন শুন জত বানরগণ। 

এক চিত্তে রাম নাম কর উচ্চারণ ॥ 

পক্ষ বলে বাহু তুলিয়ে নৃত্য করি। 
রাম নাম বলিতে হইল পাখাসারি ॥ 

চুতন ছুই পাখ! হইল দেখিতে সুন্দর | 

রাম জয় বলি ডাকে সকল বানর॥ 

দেখিয়ে সকল বানর আননে অপার। 

ভাবিল শ্রীরাম নামে সাগর হব পার ॥ 

বানর সম্তাষি পক্ষ উড়িল আকাশে । * 

আনন্দিত হয়ে জায় আপনার দেশে ॥ 

পিতা পুরে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর। 
কটক য়ে অঙগদ চলে দক্ষিন সাগর ॥ 

কুত্তবাষ কহিলেন অমৃতের ভাও। 
এত দুরে সাঙ্গ হেল কিছ্ধিন্াকাণ্ড॥ *॥ 

রই আহার রজার 

১৩৯। রামায়ণ-হুন্দরাকাণ। 
রচয়িতা--কৃতিবাস। 

বাদা1 তৃলোট কাগজ। আকার 

বাঙ্গ।ল। গ্রাটীন পুথির বিবরণ 

১৫১৫৫ ইঞ্চি। পরত্রসংখ্যা,--১--৩৪। 

প্রতি পৃষ্ঠায় ১* পঙ্ক্তি। লিপিকাঁল, মন 

১২৩৬ সাল । সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়। 

আরম্ভ, | 
চাঁরি কাণ্ড পুন্তক গাইলাম রামায়ণ ভিতর। 
পঞ্চমে সুন্দরা কাণ্ড শুনিতে সুন্দর ॥ 

পিত। পৃত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর । 

বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥ 

তর্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ.। 

সগর দেখিয়ে বানর গণিল প্রমাদ ॥ 

দিগাদদিগ বোধ নহে আকাশমগ্ুল । 

কলরব করে সব সাগরের জল ॥ 

বড় বড় ঢেউ আইসে পর্বত প্রমাণ। 

নৈরখিয়ে বানকের উড়িল পরাণ॥ 

বিসাদ-ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান। 

এইরূপে দিবারান্র হইল অবসান 
মধ্য, 

 ঝাক্ষপ সব বলে বানর সবে জাই ঘরে। 

অমৃতান্ন আনি দিব তো তোমারে ॥ 

হু বলে রক্ষক খৈলাঁম বনের ভিতরে। 

এক গুটি "ল আম না দিব কাহারে॥ 

এত শুনি রাক্ষসের আনন্দিত মন। 

হরিতে ঘরে ধবে করিল গমন ॥ 

বৃক্ষের অগ্রে উঠি হস্ছ এক-দৃষ্টে চায়। 
অনেক দুর গেল আর দেখিতে না পায় ॥ 

পত্রের ঠোশ্গ। করিয়ে পাক] ফল পুরে। 

ধ্যান করি দেয় বীর আপন ঠাকুরে ॥ 

হনুমান ফল দেয় লঙ্কা ভবণে। 

ফলের স্বাদ পাইলেন এথা শ্রীরাম বদনে॥ 

রাম বলেন শুনহ লক্ষণ গুনের ভাই। 

এমন সুম্বাতু ফল কোথায় না খাই ॥ 

লক্ষণ বলেন ব্ৈলক্ষের বর্ত! আঁপনি। 
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কোন ভক্ত কোথায় দিয়াছে এমনি ॥ 

ধ্যান করি হু ভাবে রামের চরণ। 

বিস্তর ভোজন কৈলেন রাম নারায়ণ ॥ 

এক ফল লাগি ছুঃখ দিলেন নারায়ণ। 
উতসর্গ করিয়ে ছিলাম অমৃতের বন। 
ভোজন অস্তেতে রাম ৫কঙ্গেন আচমন । 

ক্র তাল লৈলেন মুখের সোধন ॥ 
লক্ষণের উরে শির দিয়ে নারায়ণ। 

নিদ্রেগত হৈলেন রাম কমললোচন ॥ 

গ্রসাদ পাইতে আজ্ঞা হয়ুক হনুমানে। 

এত বলি ফল দেয় আপন বদনে ॥ 

হেন কালে দৈববাণী হইল সম্মুথে। 

থাঁও খাঁও হচগঘান বলি ঘন ডাকে ॥ 

পাক! পাঁকা ফল বীর করিগ ভক্ষণ। 
মনের সাধে ফল খাইল পবননন্ন ॥ 

পাত! চুচিয়ে বীর কর্সিল ভক্ষণ। 
কচি কচি ডালগুলি খাইল তখন ॥ 
বড় বড় ডাল খাঁয়ে গাছ কৈল মুড়!। 

ভূমে জান্থু দিয়ে বীর চাবাইল গোড়া ॥ 
গোড়। নুদ্ধ! খাইল বীর গধনকুমার | 
গড়াগড়ি' দিয়ে মাটি করিল শোশর॥ 

আননে বন্িল বীর প্রাচীর উপর। 

হস্ত পদ পসারিয়ে হরিষ অন্তর ॥ 

নিদ্রে হতে উঠি কয় জত নিশাচরে। 
দেখি গিয়ে চল বানর কোন কর্ম করে॥ 

ধাগনিয়া আইল তথ! জত রাক্ষমগণ। 

কেহ বলে এখানেতে ছিল মধুবন্ ॥ 
কেহ বলে দিশ।ভূল লাগিল তোমারে । 

পাত। লতা চিহ্ন কিছু না পাই দেখিব|রে॥ 

কেহ বলে বানর আইল কোন রূপ ধরি। 

মায়। করি বন ভাঙ্গি গেল নিজ পুরী ॥ 

€কহ বলে হেন কথ কহ বা কেমনে। 

» ৬৯ 

কোথায় মরিল বানর গাঁছের চাপনে॥ 

ধুলায় পড়িয়ে কাদে জত নিশাচর। 

কি বলিয়ে ভাগ্ডাইব রাজ। লঙ্ষেশ্বর ॥ 

পাশমোড়া দিয়ে উঠে পবনকুমারে। 

পিতা মাতা মৈল কিবা তোমারদিগের ঘরে॥ 

রাক্ষস সব বলে এই পাইলাম বাঁনর। 

কোন জন ভাঙ্গিল বন কছত সত্বর॥ 

হন বলে চাকর তুমি রাখিল1 আমারে। 

মকলগুলি খাইলাম আর দিব কারে॥ 

রাক্ষস বলে বানর কিবা বলিস বচন। 

মিকড় সহিত কেমতে খাইলি মধুবন ॥ 
হন বলে সত্য কথা বলিব তোমারে । 

চারি ভাগের এক ভাগ পেট নাছি ভরে ॥ 

(পৃ* ১২২-১৩।১) 

নল বলে প্রতু রাম কমললোচন। 

পর্বতিয়ে বাশ আমায় দেহ নারায়ণ ॥ 

রাম বলেন সে বাশ থাকে কোথাকারে। 

নল বলে থাকে তিন সাগরের পারে ॥ 

দশ 'জাজন ব্যাপি তার মূল আয়াতন। 

দীঘেতে হয় সে ত্রিশ জোজন। 

ইহার কতকগুজিন ঝাশ দেনতো৷ আমারে। 

তবে সে নাগর আমিপারি বান্ধিবারে ॥ 

এত শুনি রঘুনাঁথ ভাবেন চমতকার। 

ধুরঝলেন জানকী মম নহিল উদ্ধার॥ 

এমন বীর কেঝ! আছে পৃথিবী ভিতরে। 

ৃ্ তিন চাগরের পার কেব। জাইতে পারে ॥ 

হন বলে আজ্ঞা করেন কমললোঁচিন। 

সেই বাশ আনিতে আমি করিব গমণ ॥ 

রাম বলেন জাও বাপু পবনকুমার। 

তোমার বিক্রমে হবে সীভার উদ্ধার ॥ 

রাম জয় শব্ধ কার পবনকুমারে। 

ন্টক্ষুর নিমিষে গেল তিন সাগর পারে ॥ 
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কতকগুলি বাশের কারন বলিল বচন। 

জড় নুগ্ধ! উঠাইল পবননন্দন। 
“রামজয় করি জৈল মাথার উপরে। 

বাশ লয়ে থুইল বীর রামের গোচরে ॥ 
(পৃ ৩৪1১) 

শেষ, 

্রঙ্মা বলেন রাম বলি যুক্তি সার। 

নবমী পুজা তবে করেন ছ্গর্ায় ॥ 

ব্রহ্মার বচনে নবমী পুজা কৈলেন। 
তুষ্ট হয়ে ভগবত্তী ভাতে হাতে লৈলেন ॥ 
দরগা! বলেন সবংর্শে বধহু ব্রাবণ। 
আর কোন চিন্ত। নাহি শুনহ বচন॥ 

অস্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে। 

বৃত্য গীতে মগ্ন হৈল সালবানরে॥ 
নবমী পুজা করি মনের সম্তোষে। 
দশমী দিবসে ছগ্া গেলেন ঠকলাশে ॥ 

হেন কালে নারদ মুনি করিয়ে গমন। 
দেবীর কথা কহিলেন যথায় রাবণ ॥ 

গিরিস্তা ছৃগর্গা রাম পুজিলেন চরণ। 
বর দিলেন দেবী বধ করিবে রাবণ। 
এ যর্দি কহিলেন নারদ মহামুনি । 

মা মায়! শ্তব রাবণ করয় আপনি॥ 

কোথা গেলে ছুগ-্গ। মা গে! হরের ঘরণী। 

তোমার বিহনে রাবণ মরিবে এখনি ॥ 

আর বার রাবণ অকালে বোধন ঠকল। 

রাবন ত্বরণে দেবীর সর্বাঙগ কাপিণ॥ 

হর বেন গৌরী ওড় দেখি উচাটন। 
পুনর্ব্বার মনে বুঁঝ পড়িল রাবণ ॥ 
এত পুজা! তোমায় করিলেন নারায়ণ । 

ইহাতে সস্তে।ষ তোমার ন! হইল মন। 
হরের বনে গৌরা শাঙনা পাইল। 

জাপনার স্বনে মাতা আনন্দে রহিল। 

কতবাষ পণ্ডিতের অমৃত বচন। 
ঙারাকাণ্ডের শেষ হইল এখন ॥ 

ষ 

১৪০ রামায়ণ-লঙফাকাও। 

রচয়িতা--কৃতিবাস। 

বাঙাল! তুলোট -কাগজ। আকার, 
১৫$১৫$ ইঞ্চি। পত্রসংখ),--১---৭১। এক 

এক পৃষ্ঠায় ».১* পঙ.ক্তি। ছিপিকাল, সন ১২৩৬ 

সাল। সম্পূর্ণ । গ্রাপ্তিস্থান, নদীয়া । 
আরম; 

সাগর বন্ধ করিরাম হৈলেন যদি পার। 
দেখিয়ে রাব] রাজা সভঙ় অন্তর 

' হেরিয়ে রাবণ রাজা ভাবি মনে মনে 
সুক শারণ ছুই রাক্ষস ডাক দিয়ে আনে ॥ 

গুন বলি শুক শারণ সেন্যের প্রধান। 
রামের কটক যদি আইল বিদামান॥ 
দূত হয়ে কিবে কাষ কর লম্কাপুরে। 
নর বাঁদর আইল ঞ্লাম|! বধিবাঁরে ॥ 

বনপণ্ড বনজন্ত ন1 চিনে রাবণ। . 

তে কারণে আম! সহ করিবেক রণ॥ 

যত বানর আদিয়াছে স্ুুগ্রীবের সনে। 
প্রত্যেকে হেরিবে তুমি আপন নয়নে ॥ 
কোন কোন সেনাপতি কার [কিবে নাম। 
কটক ৮িয়ে তুমি আইস মম ধাম ॥ 
ঝাম লক্ষণ জানবে সুগ্রীব বিভিষণে। 

জত সৈম্তগপ জানিবে জনে জনে ॥ 

কোন স্থানে বঞ্চে তবে নর আর বানর। 

কিরূপে আগিতে চায় লঙ্কার ভিতর॥ 

 রাজআজ্ঞ। দূত তবে বন্দিলেক মাথে। 

রাজাকে প্রণাম করি চলিল ত্বরিতে। 
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মধ্য,--- 

বলে রাজা! লঙ্বেশ্বর তুমি কেবা বীরবর 
হও তুমি কার অনুচর | 

কি কারণ আইলে বীর বচন অতি গভীর 

বসিলে প্রায় পর্বত শিখর ॥ 

অঙ্গদ বলে বচন শুন রে দুষ্ট রাবণ 
এবে তুমি পাসর আগনা। 

জানিশ তো বালি রান আমি তাহার নন্দন 

জে তোরে করিল বিড়ম্বনা ॥ 

লাঁজুলে জড়ায়ে তোরে ডুবাইলেন সাগরে 
লয়ে গেলেন কিন্ছিন্দা নগর। 

দশ মুখ দেখি তোর অস্তর হরিষ মোর 

শীত্রগতি গলে দিলাম ডোর। 
তবে লাফায়ে ২ চলো বানর বলে নাচো ভালো 

এই মতে ক্ষণেক কাল জার । 
বানরেতে গাঁণি দেয় না দেখি তার উপায় 

শরণ ললে বালিরাজার পায়॥ 

মিত্র করি বালি সঙ্গে মুক্ত হয়ে আলে রঙ্গে 

অঙ্গ বঙে হতে জাও বিজয়। 

তুমিতো সেই রাবণ »আমি বালির নন্দন 

এই কিলাঁম পরিচয় ॥ ইত্যাদি 
(পৃঃ 8২-৫)১) 

বিশ্বামিত মহামুনি উপনিত হলেন তিনি 

দশরথ রাজার গোচর। 

ভাগ্য ভাগ্য বলি রাজ। মুনিবরে টকলেন পুজা 
পাত্র মিত্রে হরিষ অন্তর ॥ 

দশরথ মহাশর যোগ হস্ত হনে কর 

আগমন কারণ কহেন মুনি। 

রাম ক্ষণ ছুই ভাই মুনি কন ইহাই চাই 
বৃপ দিণেন মুনিবাক্য শুনি ॥ 

মুনির সহিত আস 
. মারিচের দর্প কৈলেন চুর। 

বধেন তারক বাক্ষপী . 

আনঙ্গিত মুনিচয় সঙ্গে লইয়ে তোদায় 
গেখেন তবে জনকরাজাপুর ॥ 

(পৃঃ ১০২) 
শুন প্রভু দেব রাম অতিক1 আমার নাম 

হই ক্ামি রাঁবণনন্দন। 

যুদ্ধ করিতে মোরে পাঠাইলেন লক্ষেশ্বরে 
অন্য আমায় করেন নিধন ॥ 

কে বুঝে তোমার মায়া সিংহমুখ নরকায় 

সেই অতি অদ্ভূত রূপ। 
করকমল ফুল করন বজ্র তুল্য 

বিনাশিলে হিরণ্য কশ্ঠপ। 
তব তত্ত কহেন প্রবিন বামন চরণে তিন 

আৎসাদিয়ে ছিলেন তিন লোক। 

হরিলে রাজ্য সম্পদ বাড়াইলে ইন্দ্রপদ 

বলি তাহে না ভাবিল শোক ॥ 

হয়ে ভ্রগুপতি রূপ নাশিলা সকল ভূপ 

ক্ষত্রি বধিলে ধরি চাপ। 

হত জজ্ঞ হত তাপ পৃথিবীর সস্তাঁপ 

খণ্ডাইলে বিষম বীরদাপ॥ ইত্যাদি 

(পৃঃ ২৩২ ) 

রাঁব। বলে অস্ত আমি জানিলাম কারণ। 

অবতার হয়েছেন সাক্ষাত নারায়ণ । 
তুমি ব্রন্গা তূমি বিষুঃ ভূমি মহেম্বর । 

কুবের বগ্ধণ তুমি দেব পুরনার ॥ 

তুমি চন্দ্র তুমি হুর্ধয তুমি দিব! রাত্রি। 
অন্ধ জনের চক্ষু তুমি নিগুণের গতি ॥ 

পাতালেতে কুর্মরূপি দ্বর্গদেবগণ। 
তোমার মছ্মা দেব নাষায কথন॥ 

দান্ধণ ব্রন্মশাপে তোমার না জানিলাম মর্ম । 
এই মতে বুথ! আমার গেণ হই জন্ম॥ 

যু্ধ কৰি দুঃখ গ্রতূ পাইলান অপার। 

জার জল্মে এত যুদ্ধ না করিব আর 
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রাবণের স্তব শুনি হাসেন দেবগণ। কৃত্তিবাস পণ্ডিত কহেন করেন অবধান। 
মরণকালে আপনারে জানিল রাবণ। এত দূরে লঙ্কাকাঁও হৈল সমাধান ॥ 
স্তব শুনি সন্তোষ হইলেন রখুনাথ। 

হেন জনের এমন মন চৈল অকন্ম!ত ॥ * ১৪১। রামায়ণ-উপ্তরাকাগ্ড। 
ভালো! ভালো ভক্ত বটে বধ উচিত নয়। 'রচজিতা__কৃত্তিবাস। 
তোমার লঙ্কা! তোমায় দিয়ে যাই অযোধ্যায়। বা্গাল। তুলোট কাঁগজ। আকার ১৫১৫ 

রাবণের স্তব শুনি রামের কৃপা হৈল। ১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ 
সরন্বতী কন্ধে যাঞ্জে কৈশেন আরোহন | সাঁল। সম্পূর্ণ । প্রাপ্তিস্থান, নদীর । 
পুনর্বার রামে রাবণ কহে ছূর্বচন ॥ আরম্ত,__ 
কোথাকার মানুষ তুই জ্লটাল তপন্থী। ব্রিলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জয় ধনুদ্ধর। 
সর্বনাশ কৈলি আমার লঙ্কাপুরে অসি ॥ দুর্জয় রাক্ষস মারি থণ্ড1ইলেন ডর ॥ 

এত বলি ঘন করে বাণ বরিষণ। মূনি সব বলেন রাম কৈলেন পরিক্রান। 
হেরিয়ে ক্রোধিত হলেন কমললোচন। অযোধ্যায় গিয়ে রামে করিব কল্যান ॥ 

মুনি সব গেলেন যদি রাম বরানরে । 

(পৃ ১৮২) 'স্বারী সত্তরে গিয়ে রামের গোঁচরে ॥ 

এইরূপে হনুমানে বিদায় করিণেন। মধ্য,_- 

পুষ্পক রথের প্রতি ডাঁকিয়ে কহিলেন॥ বঙ্গব।সী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 

কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন। রমায়ণের সহিত স্থানে স্থানে সুন্দর মিল 

যুদ্ধে জিনিপ্ে তোমায় আনিল রাবণ॥ আছে। বি 

কুবেরের হও যাও কুবের নিকট। শেষ, 

কুবেরে কহিবে আমি ছাড়াইলাম শঙ্কট। বৃক্ষে পক্ষী নাহি রয় গন্থু না রয় বন। 
আজ পায়ে রথ চপিল শুন্ভরে। এক দৃষ্টে চায়ে চলে রামের প্রীচরণ ॥ 
উপনিত ছৈল রথ কুবেরের দ্বারে ॥ উদ্ধস্বাসে চলি জায় নারী গর্তবতী। 

রথ হেরিয়ে কুবের কহিলেন তখন ।  জজ্জ। তয় তেছি ধায় কুলের যুবতী ॥ 

কেনে তুমি এথা! আইলে তেঞ্জি নারায়ণ ॥ সরজুর কূলে সবে করিলেন গমন । 

যাবত পৃথিবীতে থাকেন রঘুনাথ। চাহিয়ে রহিলেন রঘুনাথের গ্রীবদন॥ 
ভাবত থাকিবে তুমি ঝাঁমের সাক্ষাত ॥  .  এইপে রঘুনাথ সরঙ্গুর কুলে। 

আল্তা পাঁয়ে রথ আইল অযোধ্যা নগর। কোটি কোটি রথ তবে আইল হেন কাঁলে॥ 

হেরি রুনীঁথ হৈলেন হরিষ অন্তর ॥ লব কুশ ছুই ভাই কান্দিয়ে বিকল। 

ভিভূবণের মুনিগণ একত্র হইলেন। ধার! শ্রাবন গ্রায় চক্ষে পড়ে জল॥ 

্ঘুনাথ দরশনে অযোধ্যা চলিলেন॥ * অল্পকালে মাতৃহীন হৈলাম ছুই জন। 
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জীবন ধারন করি হেরে ও চরণ ॥ 
আপনি তেঞ্জিয়ে গেলে সকণি উদ্াস। 

জীরস্ত থাকিব আর কিদের অশ্খাস। 

কাতর হইয়ে রাম পু ঠ$ললেন কোণে। 
গ্রবোধ বচন রান কন সেই কালে॥ 

শাত কাণ্ড রামায়ণ হুজনার অভ্যা স। 

সকলি জাঁনহ তাহ মুনির আভাস॥ 
মুনিবাক্া রক্ষে করি জাই স্বর্ণপুরে । 

গৃহে বাস কর দোহে হরিষ মস্তরে॥ 

মম আশীর্বাদে সকল মঙ্গল হবে। 

অস্তকালে ছুই ভাই আমারে পাইবে ॥ 

গ্রবোধিয়ে ছুই পুত্র পাঠাইলেন ঘর। 
স্বর্গ হৈতে আইল রথ দেখেন রঘুবর ॥ 
রথখানার তেজ জেন হুর্ষ্যের কিরণ। 

সেই রথারোহন লেন দেব নারায়ণ ॥ 

আর জত লোক ছিলেন সরজুর কৃলে। 
শরীর তেঞ্জিল তার পড়ি সেই জলে ॥ 

.গর্ধড় বাহুনে হরি জান নারায়ণ। 

ব্রহ্ধা আদি দেব আনি করেন স্তবন ॥ 

চারি অংশ ছিলেন প্রভু হইবোন একজন । 
বড় কর্ম টকলেন প্রভূ বধিরে রাবন॥ 

বিষু। বলেন ব্রহ্ম। শুন আমার বচন। 

আমার পশ্চাতে সব আমিছে এখন ॥ 

কাম নাম কহিছে আর তেজিছে জীবণ। 

অক্ষয় ত্বর্গভোগী হবে সেই জন॥. 
সম্তাপন নামে স্বর্গ বৈকৃ& সমান। 
পৃথিবীর লোকে আমি তাহ! দিলাম দান॥ 

রখ লয়ে গেলেন ব্রহ্ধ। প্রভুর বচনে। 

তবর্গবালী হর লোক শ্রীরাম স্বরণে ॥ 

দিব্য রথে জায় লোক স্বরিয়ে শ্রাহরি। 

রামের প্রপাদে লোক গেল সবর্গপুরী ॥ 
মরণকালে রাম নাম করে গেই জন। 
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আপনার মুর্তি তারে দেন নারায়ণ ॥ 

ভক্ত জনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার। 

ভঙ্ষিলে গোবিন্দপদ পায় তো নিস্তার ॥ 

* স্বর্গে জায়ে সকল লোকের পুরন আস্বাস। 

উত্তরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কীত্তবাস ॥৪1 

দীনহীন রাধামাধব দাসের নিবেদন । 

শাতকাও রামায়ন ভাষায় রচন ॥ 

বন্িগ্নাছেন বহুকাল পণ্ডিত কীর্তবাদ। 

পৃথিবীর লোক শুনে পুরায়েছেন আশ ॥ 

বিরূদ্ধ ছন্দ রশাভাধ পয়ার লিখন। 

ভ।বী হয়ে ভাব অর্থ করিলে গ্রহন।॥ 

ভক্কি ভাবে ব্যাঘাত হয় ভাবিলাম হদয়। 

পণ্তীতের ভাব জাহ। ভাবিলাম নিশ্চয় ॥ 

সতম্তর পয়ার আর করিয়ে রচন। 

গ্রন্থের আভাস লয়ে লিখিলাম এখন ॥ 

পণ্ডিতের যে পয়ার পাইলাম সারৎসার । 

পণ্ডিতের মত লয়ে লিখন আমার।॥ 

সব শ্রোতাগণে আমি করি নিবেদন। 

অন্ত গ্রন্থের সহিত করিলে বিলন ॥ 

ভাবেতে বুঝিবেন ভাব কিরপ হয়েছে। 

অধিক লিখনে আর কি গুণ আছে॥ 

ইতি সন ১২৩৫ স!ল তারিখ ২৬ মাঘ। 

১৪২। রামায়ণ-অধযোধ্যাকাণওড। 

রচয়িতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগঞ্জ। আকার, ১৫৪ ১৫ * 
৫% ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,_১--৩২ । প্রতি পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি। সম্পূর্ণ । ২১।২ প্দে প্রসাদ- 

দাসের ভণিতা আছে। 

আর্ত, ্ 

সদত আনন্দময় অযোধ্যা রা | 

ইজ অমরাবতি তাহ! তিরস্কারি। 
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রাজ প্রজা পুরন সুখি নিরস্তর | 

এক তিল সম জায় শতেক বৎসর ॥ 

তিদশ ঈশ্বর রাম জুবরাজ হৈয়া। 
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সা।সয়া ॥ 

পুরবাসি গ্রজাগন ইষ্ট মিত্র সনে। 
র/ম গ্রতি অনুরক্ত অন্ঠ নাহি জানে ॥ 

সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় গুনের আ:য়। 

মধুময় রামচন্দ্র করুণান্বদয় ॥ 

অন্তত লক্ষণ রামের গস্তত চরিত্র। 

দয়াবন্ত সত্যবস্ত পরম পবিভ্র ॥ 

গুণের মহিম! জত কে কহিতে পারে। 

রুপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে ॥ 
ভূবনমোহন রূপ প্রথম জৌবন। 

সান্ত্র বিদ্যা জত আছে সকল জাপন।॥ 

জোগ্য পুত্র দেখি রাজ। আনন হৃদয়। 

রামে রাজ] করিবেক ভাবিল নিশ্চয় ॥ 

বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালে আপনে । 
সতরে লিখিল। পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে ॥ 

মনেতে ভাবয়ে রাজ! রাম অভিষেক । 

ভাবয়ে কেমন দান করিব কতেক ॥ 

সর্বভূতকর্তী প্রভূ রাম নারায়ণ। 

রাম রাজ। হইবেক ভাবে সর্বজন ॥ 

অধা9-- 

রাম বঙেন গুন বলি প্রাণের লক্ষণ। 

_ বিপাকেতে হয় পাছে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ॥ 
বিদায় হইতে জাব পিতার সাক্ষাতে। 

পুত্রন্সেহে ছাড়িয়। ন। দিবে ক্দাচিতে ॥ 
ভবে তাহার ভঙ্গ হবে গ্রতিষ্ঞা পাপন। 

কোন প্রয়জন তবে আমার জীবন । 

অতএব না জাইব পিতার সাক্ষাতে । 

উদ্দেশে প্রণাম করি চপিল(ব) বনেতে॥ 

জয় রঘুনম্মন 

করজোড়ে সসম্ত্রমে কহিল জল্মণ। 

গ্লেকণ| কহিল! গোৌপাই সভ্য বিবরূণ || 

কিন্তু দুথনাগরে মজেছেন মহারাজ । 

না কহিয়। গেলে গুন হইবে অকাজ 

(পৃঃ ১৪.১) 

তবে গেল! তিন জন বশিষ্ঠ সদনে। . 
বিদায় হইতে তিনে পড়িল! চরণে ॥ 

আশীর্বাদ করি মুনি ছুঃখিত হইল|। 
সর্ধতত্ত জানে মুনি গ্রবাঁশ না কৈলা॥ 

বনৰান ব্রত শিক্ষা হৈল। মুনি স্থানে। 

রাজবস্ত্র অলঙ্কার দিলাত ব্রাঙ্ছণে। 

সীতার সহিত রাম চলিল! তখন। 

পাছে ধনুর্বান লইয়। চলিল লক্ষণ ॥| 

সীতা দেবীর ছুঃখ দেখি মনে ছুখ পাইয়]। 

স্ুমস্তেরে কছে মুনি আক্ষেপ করিয়| ॥ 

স্ত্রীর বস রাজা তোর বৃদ্ধ বুদ্ধিহিন। 
ভোোগ্য পাত্র তুমি সব হৃদয় কঠিন ॥ 
রাজার কুমারি সীতা! ছুঃখ নাহি জানে। . 

দশরথপুরবধু হৈয়। জায় বনে ॥ 
বনে গেল কর্ফুলে জে হউক পশ্চাতে । 
নগর বাজার দিয়! হীটিবে কেমতে ॥ 

সত্তরে আনহ রথ না ভাব সঙ্কট । 
তিন জন রাখ লৈয়া বনের নিকট ॥ 
শুনিয়া আনিল রথ সুমন্ত সারথি । 

[তিন জন রথে চড়ি চলে শীগ্রগতি ॥ 

(পৃঃ ১৫1১২) 

নাঁচাড়ি॥ 

শ্রীরাম পাঠাইয়। বনে ঘর মু ছৈতে নারি। 
অজোধ্যার প্রানধন 

তিল আধ না দেখিলে মরি ॥ 

আমি জদিজানি বোর মোরে কেকৈ রানি 
তবে কেন জাইব বিস্বাপ। 
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প্রকারে সত্য করাইল ধন গ্রান সব নিল 
, তোমারে পাঠায়ে বনবাস ॥ 

তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে 

রাজা খণ্ড কোন প্রয়োজন। 

আহা মরি বাছা রাম উড়, উড়, করে গ্রান 
*তে।ম। বিনা না রহে জীবন ॥ 

শ্রীরাম পাঠায়া বনে কান্দে রাজ। রাত্রি দিনে 

প্রবোধ নামানে কার বোলে। 

কৌশল)| স্ুমিত্র! ছুই রাদারে তুলিয়া লই 
মোছাইল নেত্রের আঁচলে ॥ 

পুর্বে না চিন্তিল! ধর্ম কইল! অতি পাপ কর্ণ 
এখন কান্দহ কি কারণে। 

কীত্তিবাস থিজ কল দৈবের নিবন্ধ হয় 
বনে গেল। বধিতে রাবণে ॥ | 

(পৃঃ ১৭।১-২) 

শেষ 

লজ।যুক্ত হইলেন জনকঝিয়ারি। 
আর সাক্ষি কে আছে বলেন শ্ীহরি || 

সীতা বলেন আর সাক্ষি নহি প্রয়েজন। 

সকলে আনিয়! মিথা1*বলেন বচন ॥ 

দুঃখ ভাবিয়া কন জনকঝিয়ারি। 

বটবৃক্ষ আছে সাক্ষি গুনহ শ্রীহরি | 

এ কথ! শুনিয়া কহেন কমললোচন। 

বটবৃক্ষে দ্িজ্ঞানা করেন ততক্ষণ | 

বটবৃক্ষ কহেন শুনহ রথুবর। 

তিনজন মিখা কহিল সভার ভিতর ॥ 

মিখ। কথ] ইহার! কহিল সর্বজন । 

আিয়াছিল! মহারাজ দশরথ.রাজন ॥ 

আসিঙ্গাছিল। তোমার বাপ দশরথে:। 

পিগুদান সীতার রাজ। নিল! দ্গিণ হাথে । 

সত্যকথ1:কহিল-বৃক্ষ রামের:গোচরে । 

এ কথ গুনিয় সীতার জুড়ায় কলেবরে ॥ 

তৃষ্ঠ হইল! সীত| বটবৃক্ষে দিল! বর। 
আমার বরে হইও তুমি অক্ষয় অমর ॥ 
কীন্তিবাস পঞ্ডিতে গীত অমৃতের ভাও। 

_ এত ছুরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাণ্ড।॥ *॥ 

১৪৩। রামায়ণ-কিকিদ্ধ্যাকাগু। 

রচয়িতা-- কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ । আকার, ১৫২ 

১৫$ ইঞ্চি । পত্রসংখ্য।, ১--৩২। প্রতি 

পৃষ্ঠার ১০ পক্তি। সম্পূর্ণ। 

আরস্ত১-- 
আ'গ্ভকাণ্ডে রামজন্ম সীত1 দেবীর বিভ|। 

অজোধ্যা কাণ্ডে গেল! রাম ভরথে রাজা দিয়1॥ 

ছত্র দও হারাইল! অজোধ]াকাণ্ডে। 

অরণ্যেতে সীতা হরে লৈল দশমুণ্ডে ॥ 

কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথ পাঁইলা অপচয় । 
কিদ্ধিন্ধাকাণ্ডে মিত্র লাভ কটক সঞ্চয় ॥ 

অনাথ হইয়। ছুই ভাই ভ্রমেণ দণ্ডকে। 

সহায় করিতে জান বানরকটকে ॥ 

ছুই ভাই উঠিলেন গিয়। পর্বতশিখরে। 

সম্ত্রম পাইয়া পলাঁয় কটক বানরে॥ 

গুগ্রীব বলেন এথা আইসে ছইজন ধাম্ুকী। 
এই পর্বত এড়িয়া চল আর পর্বতে থাকি ॥ 

বুদ্ধির সাগর বানর নান! বুদ্ধি সঞ্চে। 

আমারে মারিতে রাজ! ছুই বির পাচে॥ 
শুগ্রীব বলেন কেহ বুক নাহি বান্দে। 

লাফে লাফে পড়িয়া! গেল বড় গাছের কান্দে ॥ 
কোন গাছে সছিতে নারে বানরের আন্ফাল। 

ডালে মুলে ভাঙ্গিয়া পড়ে শাল পেয়াল॥ 

বলবস্ত আছে জত পর্বতশিখরে | 

মহিষ ব্যাপ্ত সকল পলা উচ্চম্বরে ॥ 
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ধ্য-_. 

[গরপার রাবণ রাজার ঘর 

শুনিতে বিষম কাহিনি । 

কেশ্বর পরবাস জীবনের কিবা! আস 

চারি মাস বার্তা নাহি জানি ॥ 

বহে বানররাজ সাধ্য দেহ রামের কাজ 

বড় ধর্ম পরউপগার। 

ন্ঘ দেখি কর কাজ শুন হে বানররাজ 

তোমার রসক জসভার॥ 

বাঞ্তি দিব! ক্রন্দন আহার পানি বর্জন 

কেমতে রহিবে জীবন। 

ক্ষুর জল নাহি রহে গ্রবেধে ভাই স্থির নহে 
দেশে ভাই ন! করিল! গমন ॥ 

সীকসাঁগরে করস পার তুমি কর প্রতিকার 

সীত। দেবীর করহ উদ্ধার। 

উন জন দেশাস্তরি তুমি মিত্র দ্র করি 

সব ছুঃখ নাস হে তাহার।॥ 

(পৃঃ ১৭১) 

শষ, 

লম্পাতি বলে বাহু তুলিয়া নৃত্য আমি কগি। 
রাম রাম বলিতে হইল পাখাসারি। 

স্থতন ছই পাখ! হইল দেখিতে সুন্বর। 
রম ভয় বলি ডাকে সকল বানর॥ 

দেখিয়। সকল বানর আনন্দ অপার। 

রাম রাম বলিয়। সাগরে হইব পার॥ 

বানর সম্তাসিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে। 
নই পাখ সারিয়। জায় আপনার দেশে ॥ 

পিতা পুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর। 

কটক ইয়া গেল! অঙদ দক্ষিণ সাগর | 

বীপ্তিবাস কবি করিক1 অমুতের ভাণ্ড | . 

এত ছুরে স্মাণ্ড হইল কিদ্ধিন্ধাকাওড | «| 

১৪৪ রামায়ণ- হন্দরাকাণ্ড। 

রচগ্লিতা--কৃত্তিবাস। 

বান।লা1 তুলোট কাগজ। আকার, 
১৫৮ £ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১---৪৫। 

প্রুতি পৃষ্ঠায় ১ পঙক্ি। লিপিকারা, সন 

১২৩৫ সাল। সমপ্পূর্ণ। 

আরস্ত,-- 

চারি কাণ্ড পোতা গাইলাম রামায়ণ ভীতর। 

পঞ্চমে সুন্দরাক।গ সুনিতে হৃনর॥ 

পিতা পুতে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর। 

কটক লইয়া গেল অঙ্গদ দক্ষিনসাগর ॥ 

: তর্জে গর্জে বাণরকটক ছাড়ে সিংহনাদ। 

স/গর দেখিয়া বানর গনিল গ্রমাদ ॥ 

দিগ বিদগ নাহি দেখে আকাধমগ্ডল। 

কলরব করে সব সাগরের জল ॥ ইত্যাদি 

মধ্য, 

হূর্ধ্য।স্ত জায় জখন বেল। অবসান। 

লঙ্কা প্রযবে]সিল তখন বির হনুমান ॥ 

আলে! করি উঠে চন্দ্র গগনমগ্ডলে। 

ভালোমতে হনুমান লঙ্ক! নেহালে ॥ 
রাজার ছুয়ারে দেখে হুঙজারি প্রহরি। 

ছর্র রাক্ষল সব বিসম অস্ত্রধারি ॥ 

সেল সুল শক্তি জাট মুসল মুদগর। 

থাণ্ড] ডামুষ টাঙ্গি ছরি ভয়ঙ্কর ॥ 
পর্বত প্রমান হত্তি কনকে রচিত। 

নান! বর্সে ঘোড়া! দেখে রত্ধে বিভূষিত ॥ 
লক্কাপুরের সোভা দেখে পবননন্গন। 

ফল ফুল বৃক্ধ দেখে অতি স্থুসোভন॥ 

পরম গুনার খর দেখিতে রূপস। 

ঘরের উপর সোভে রত্বের কপস॥ 

নান!| বনে ধর সব হিস্ুল হারতাঁল। 
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মনি মানিক বান্ধা মেঝের সান কাচড।ল ॥ 

ঘরের উপর সোঁভ! করে স্থবন্ধেরি বার] । 
চারি ভীতে সোভে দেখ গজমুক্তাঁর ঝাঁর1॥ 

ধবজ পতক] প্রতি ঘরের চ!লে উড়ে । 

রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নহি নড়ে॥ 

ঘরেরুভিতর মোভ1 করে বিচিত্র সিংহাসন । 

শেত নেত বছতর বিচিত্র বসন ॥ (পৃণ৮১) 

সাগর লঙ্ঘিলাম আমি বড় প্রতিআষে। 

চাহিয়! ন। পাইল সিতা আওয়।সে আওদাসে॥ 
কার সনে যুক্তি করিব নাহিক দোসর। 

চিত্তে গুনে হনুমান রাত্রি বিস্তর | 

কাদ্দে বির হনুমান লঙ্কা য় বসিয়!। 

রামের কার্য্য না করিলাম লঙ্কায় আসিয়া ॥ 

_ কোন কোন স্ত্রির মুখ ন| কৈলাম নিরক্ষন। 
অর্থ রাত্রি সিতা চাহি ঠকলাম জাগরণ ॥ 

অর্ধ রাত্রি গেল আমার আছে অর্ধ রাতি। 

তবু ন৷ পাইলাম আমি সীতা! লক্মীসতি ॥ 

বল বুদ্ধি বিক্রম আমার গ্রভূর ভকতি। 

সকল নষ্ট কৈল পক্ষরা[জ] সম্পাতি ॥ 
তার বোলে ভর করিয়া লজ্বিলাম সাগর? 

এতে ছুঃখ পাইলাম আদি দেশ দেশাস্তর ॥ 
সিত। জি ভিতেন অবদ্য আমি দেখি। 

রাক্ষশের ভয়ে প্রাণ ছাড়িলা জনুকি ॥ 

দিত। না দেখিয়। জাই রঘুনাখের পাঁস। 
সিতার বার্ড না পাইলে রামের বিনাস। 
রামের মরনে মরিবেক রাজ! সুগ্রিবে। 

তার উম! প্রান দিবে স্ুগ্রিবের ভাবে ॥ 

অঙ্গদ যুবরাজ মগ্রিবে বালির নন্দন । 

কিচকিঙ্গা নগরে মরিবে জতো বানরগন ॥ 

জক্মন বির গ্রান দিবে রামের মরণে। 

দেসে বার্ড। পাইয়। মরিবে ভরথ সন্ত্রঘনে ॥ 
তাধত মরিবে অগ্নি করিয়। প্রেবেস। 

পাত্র মিত্র মরিবেক রঘুবংশের দেশ। 

লঙ্কা! হইতে আমি নাহি করিব গমন। 

লঙ্কার ভীতর আমি তেজিব জিবণ ॥ 
হাতে দণ্ড করি আমি হইব সন্যাসি। 

সাপ দিয়া রাঁবনে করিব ভম্মরাসি ॥ 

চননকাষ্ঠের করিব সিংচি)ত! সাগরের কুলে। 

আগ্নন্কার্যা কৰিব আমি কি কাজ শরিরে ॥ 

রাম লক্ষ্মণ সীতা! মাছেন বড় পৃত আসে। 

হন্দরাকণ্ডে হুদার গীত গাঁইল কিন্তিনাষে 8 
(পৃ ১০।১-২) 

শেষ 
বঙ্গ বলেন'সুন রাম জগত ঈস্বর। 

আঞ্গি হতে শেতু হইল রামেম্বর | 

জ।ঙ্গালেব উপর বদিবে জতো! লোক । 

পরম সুখে বসিবেক নাহি রোগ সোক ॥ 

উত্তর কুলে ন্নান করিল! রাম নারায়ণ। 

সেই জল স্পর্শ করিল! যত দেবগন ॥ 

অগ্রে ম্পর্শ করিলেন দেব পঞ্চানন। 

তৎপরে ব্রহ্ম! করিল! পরষন ॥ 

ইন্দ্র চন্দ্র বাইউ বরুণ যত দেবগন। 

মডে পরযিল! জল হয়! ভক্তিমন ॥ 

জেই স্থানে দান করিলেন প্রভূ নারায়ণ । 

সেই হতে পুনা[0ক্ষত্র হইল ততক্ষণ ॥ 

শেতবন্দ রামেস্বর যেই জন স্থুনে। 

শরীরর পাপ ভধ্য হয় ততক্ষনে ॥ 

রঙ্গ শিব বিদায় হইল! ছুই জন। 

সবংশেতে মার গীয় লঙ্কার রাবণ || 
এত বলি বিদায় হইল! দেবগন। 

লঙ্কা! প্রেবেমি তবে চলেন নারায়ণ ॥ 

অগ্রে পার হইল জতেক বানরগন। 

তার পশ্চাতে শুগ্রিব বিভিষন॥ 
তার *শ্যাতেস্পার হইল প্রীরাম লক্ষন। 
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তবে পার হৈলা সব সেনাপতিগন ॥ 

রাম লক্ষন পার হল! জগত অধিপতি। 

পশ্চাতে হইল! পার সৰ সেনাপতি ॥ 

জেই কুলে সীতা আছেন সেই কুলে রাম। 

ছরে ছিলা ছুই জন হইল। এক গ্রাম ॥ 

কি্তিবাঁষ পণ্ডীত জীবের করিতে হিত। 

জগত তারণ হেতু রামায়ন গীত ॥ 
রামায়ন গীত ইহ! অতি সুধাখণ্ড। 

এত ছুরে সমাধান শুন্দরারা গড ॥॥ 

১৪৫। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। 

ব্রচন্নিতা-_কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গালা তুপোট কাগজ । আকার,১৫$ ৮ 

৫$ ইঞ্ি। পত্রসংখ্যা, ১--১১৯। গ্রতি 
পৃষ্ঠার ১০ পড.ক্তি। লিপিকান সন ১২০৬ 

সাল। সম্পূর্ণ । 

আরম ,--- 

বন্দ গেল সিল্দু রামচন্দ্র হইল! পার। 

দেখিয়া রাবণ রাজার সভয় অন্তর ॥ 

চিন্তয়ে রাবণ রাজ] গুণে মনে মনে। 

গুথ শারণ ছুই চরকে ডাক দিয়! আনে ॥ 

তোরে বলি সুখ শারণ সেনার গ্রধান। 

রামের কটক আইল কতে। দেখ বিদামান।॥ 

দুত হয়্য। কি কর্ম করহ লঙ্কাপুরে। 

নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥ 

বনপধু বনজস্ত না চিনে রাবণ। 

. তে কারণে আমা সহ করিবেক রণ ॥ 

- কতো বানর হিপিরাছে কুগ্রঠবের সনে। 

গ্রতক্ষ্য জানিহ তুমি গ্রতি জনে জনে॥ 

_ ঝাজছত্রি হই আমি ন! জীনে কোন জনা । 
লক্ষ আসির়! কেব! 'অগ্রে দিবে হানা ॥ 

বাঙ্গাল! গ্রচীন পুথির বিবরণ 

কোন কোন সেনাপতি কার কিবা নাম। 

সকল কটক চিনিবে হয়া সাবধান ॥ 

রাম লক্ষন জানিহ শ্গ্রিব বিভিষনে। 

প্রতক্ষা জানিহ তৃমি গ্রতি জনে জনে॥ 

কোনখানে বঞ্চে তাঁরা কিরূপ ছাউনি। 

কোন পথে বানরগুল। করিবে উঠানি ॥ 

রাজার] আজ! ছুত বন্দিলেক মাতে। 

রাজাকে প্রণাম করি চলিল তুরিতে ॥ 

মধ্য, 

রাঁম তোয় জত অন্তর শুন রে রাবণ। 

যত ছুর গনি রাবণ পঙ্ন চন্দন ॥ 

শ্রগ।ল ব্যাস্রতে রাবণ যত হুর গনি। 

ষত দুর গনি রাবণ তৃণ আর আগুনি ॥ 

সিংহ ব্যাম্রতে যদ্দি উপম। দিতে পারি। 

রামকে তোকে রাবণ তবে প্রতিজোগি করি॥ 

মক্ষিক! হয়্য। সহিতে চাহ পর্বতের ভার । 

খু্র হইঃ1 নিন্দা করিস পুর্ন সশোধর || 
(পৃঃ ১০২) 

ধন্ঠ মাল্যানি বলে করিতে জাবে রণ। 

মাএর এক সত্য তুমি করীহ পালন ॥ 
বৈকুষ্ঠের নাথ সেই গ্রতু গদাধরে। 

বানাঘাত কর পাছে রামের শরিরে ॥ 

অতিক1 বলেন মাতা করি নিবেদন। 

সার জুর্ধ করিব কেবল লইঙ! লক্ষ্মণ || 
অধমে কৃতার্থ বদি করেন গদাধরে। 
প্রাণ সমর্পণ করিব রাম বরাবরে ॥ 

অতঃপর ব্দায় মাতা তোমার চরণে। 

এ জনমের মত আর নাহি দরলনে ॥ 

মাধ্নেরে গ্রণাম করি রাবণকোঙর। 

রামজয় শব করি ডাকে উচ্চম্বর ॥ 

আনন্দিত হই%1 তথন চারি বির সাজে। 

রুশিয়া প্রেবেস কৈণ সংগ্র/মের"মঝে ॥ 



বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ [8৯ 

ছয় সেনাপতি ঠাট ছয় অক্ষহিনী। 

কটকের পর্দভরে কাপিছে মেছুনী॥ 

ধুলায় অন্দকাঁর করি জায় রাক্ষম বির। 

ঠেলাঠেপি হইল গীয়! গড়ের বাহির :। 

( পৃঃ ৩৬1১ 3 

তিন ভাই পড়িল ছুই খুড়! জোদ্ধীপতি। 

অনুমান করিছে অতিক] মহামতি ॥ 

বানরের সনে জুদ্ধী কোন প্রয়োজন । 

নয়ান ভরি দেখি গীয়া রাজীবলোচন ॥ 

আনন্দে অতিকাজায় রাম দরখন । 

মার মার করি আইসে জত বানরগণ | 

দেখিয়া বানরের রঙ্গ অতিকার হাষ। 

বিন! তয় পৃত নাহি বুঝিলামাভাষ ॥ 

হাসিয়। অতিক। দিল! ধন্গুকে টস্কার। 

সর্গ মত্ত পাঁতালে লাগিল চমৎকার ॥ 

ভয় পায়্যা বানর সব পড়িল শঙ্কটে। 
পলায় বানরগন ন! রহে নিকটে ॥ 
ডর পাইয়! জত বানর করে পলাগন। 

বলিতে লাগীল তবে রাবণননান ॥ 
আমার রোশের জোগ্য'নহ বানরগন | 

কেন পলাইয়। জ।হ লইয়। জিবন ॥ 

পাই কথার পৃত বানর সকল। 
আগন! আপনি বলে পথ ছাড়ি চল।। 

রিপু সম নাহি দেখে বলে বলাধিন। 

কপি পথ ছাড়ে রানের আরতি বিহিন ॥ 
জেখানে বশীয়৷ আছেন কমললোচন। 

সেইথাঁনে অতিক1 বির দিল দরশন ॥ 

সভ। করি বসিয়াছেন কমলপোচন। 

ঝামেতে শুগগ্রব রা। দক্ষ-ন লক্ষন।। 

পদতপে বণিযাছে ধার্মিক বিভিষন। 

অযুবান আদি ভে করিছে স্তবগ ॥ 

একৃষ্টে দেখে বির শ্রীরাম লক্ষন। 

রুপ দেখি মোহ পাইল রাবননন্দন ॥ 
রথে হৈতে অতিকা নামিল ভূমিতল। 

সজল নয়নে প্রনাম রামপদতলে ॥ 

কিত্তিবাধ পণ্ভীতের কবিত। বিচক্ষণ 

লঙ্কাকাণ্ডে গাইল অপূর্বব' রামায়ণ ॥ * ॥ 
| ( পৃঃ ৩৭২) 

স্থন হে গোসাঞ্ি তুমি কিছ যে বলিয়ে আমি 
আনারে রাখিলে কি কারন। 

আমি রঘুনাথের দাঁস মেরে করিলে নৈরাস 

আজি হইল কল্মনের মরন 

ভরথ আমার নাম সন বাপু হনুমান 

আমি হই রথুনাথের ভাই। 

চৌর্দ বৎসরের স্থখ রাম বিনে পাইল ছুখ 

আজি রামনাম সুনিল তোমার ঠাঞ্চি॥। 

এতো কহি ভরথ রাঁজ। তবে কহে বানর তেজ। 

স্থন রাম লক্ষমনের কল্যান। 
তোমার কঠিন হিয়া তিলেকে নাহিক দয় 

বনবাসে দিয়। প্রভু রাম।। 

বিষ অংশে তোমার জন্ম করিলে দবারূন কর্ম 
রামচন্দ্রে বনবাস করি৷ 

রাধ্যথণ্ড পাইপ মোনে বসি রাজসিংহাসনে 
রামচন্দ্র হইলেন ভিকারি।। 

বনবা[]ুস শ্াহরি খর হুষন মারি 
দিতা চুরি করিল রাঁবন। ' 

ন্গ্রীবেরে কার মিত খণ্ল রামের ভিত 

সেতবন্ধ করিল! বন্ধন . 

গিয়া! রাম লঙ্কাগুরি : কুস্তকঞ্ন আদ করি 

জত বির করিল নিধন। 

রনে আইলা রাবন কারল! বিস্তর রন 

সক্তিসেলে পড়িল লক্ষন ॥ 

রামের ক্রন্দন সনি আসেন বেজ বলে বানি 

জাহ হন গন্ধমাদন। 



৮০ ও 

ওসধি আনিবে জবে লক্ষ্মন জিবেন তবে 

প্রাতাঃ]কালে লক্ষমনের মরন ॥ 

অপরাধ নাহি করি আমারে বাটুল ষারি 

কেনে রামের ন| চিন্ত কুলল। 

তুমি লইলে রাধ্য ধন রামচন্দ্র গেলা বন 
সোকে রাম হইয়াছেন দুর্বল । 

স্থুনি হনুমানের কথা ভরথে লাগিল বেথা 

শ্রীরাম বলিয়৷ ভরথ কান্দে। 

কোথা গ্যেলে পাৰ রাম . ত্রিভুবনে অনুপাম 

কিষ্িবাসের নাচাড়ি প্রবন্ধে % ॥ 

. €পৃঃ৮৯1১-২ 9 
শেষ,--. 

রত্ব গিংহ।ষনে বলিল! রাম নরায়ন। 

পুত্র হেন পালেন জতেক গ্রলাগন॥ 

ছুরস্ত রাক্ষষ মারি রাম “গলেন ঘরে। 

ক্রিভুবনের মুনি মিলে একোত্র জুক্তি করে ॥ 

সর্গবাসি পাতালবাসি আর মর্তবাসি। 

একোব্রেতে হইল! জত ত্রিভুবনের রিসি ॥ 

মুনি সব বলে রাম রাখিলে ব্রিভুবন। 
অজোধ্যায় জাইয়। চল দেখি নারায়ন ॥ 

ইন্ত্রজিতে মারিলেন জেই বির লক্ষন । 
তার তরে পুষ্প লহ জত মুনিগন ॥ 

ত্রিভৃুঝনজই বির ইন্দ্রজিতে মারে। 
পুশ্পমাল্য দিব গলে লক্ষ্মনের তরে ॥ 

দেখিনি ব্রহ্মরিসি রাজরিসিগন। 

বিদ্ুবনের মুনি হইল! একোত্রে মিলন ॥ 
ব্রিভৃবনের মুনিগন হইল! একর রে | 
রামধ্বনি করি জার অজোধ্য/নগরে ॥ 
সর্ধ মুনি মনে মনে করেন তখন। 

আমাধিগের এমন দস] করিবেন নারায়ন ॥ 

এই জুজি মনে কি চলিল। মুনিগন। 

অন্বর্জামি ভগবান জানিল! কারম ॥ 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুধির বিবরণ 
সকল মুনি উপস্থিত অদোধ্যা নগরে। 

রামন!ম মন্ত্র পেন ধিরে ধিরে ॥ 

কিদ্তিবাষ পণ্ডিত লোকের কৈলা হিত। 

জগতে করি! তিহ্ো রামায়ন গিত ॥ 

রামারন গিত করিল! অনতের ভাণ্। 

এত ছরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ * ॥ 

১৪৬। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড। 

রচয়িতা--কৃত্তিবাস। 

বাঙ্গাল! তুলোট কাগজ | আকার, ১৪ ৮ 
৫ ইঞ্চি। পত্রসংখা|, ২৯--৪২। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত! ৪১ সংখ্যক পাতা- 

খানি অপর পুথির | 

আরম্ত,-_ 
পাত্র মিত্র অধ্যায় দাস দাসি জেবা। 

সভারে বলিয় জেন করে মহারাজার শেবা। 
যুনিয় যুমস্ত হল জিয়স্তেতে মর1। 

বদন বাহিয়া! পড়ে নয়ানের ধারা ।। 

লক্ষন বলেন ঝুমন্ত,ন! কর্য বিশাদ। 

কেকৈ মাএরে কয়ো আমার সংবাদ ॥ 

তার বাড়। ত্রিভৃবনে নাহি কঠিন হিয়া। 
বনচারি করিলেন জট বাকল দিয়া || 

অজধ্যার কণ্টক তার ঘুচিলাম জঞ্জাণ। 
ভরথে লইয়৷ জেন করেন ঠাকুরাল । 

আজি ঠৈতে রামনামে দেন জগাঞ্জলি। 
ভরথে লইয়া জেন করেন ঠাকুরালি। 
ভরথে লইর1 কদ্ধন অজধ্যার যুখ। 
অজধ্যার যুখে আমাদিগো বিধ।তা বৈমুখ। 

যুনিঞ। বুমস্ত কানে সিরে মারি ঘা। 
জল ছাড়! মিন জেন আছাড়য়ে গাঁ 
যুমন্তকে দেখ্যা রাম তুলে নিল কোণে। 



প্রথম মামিক অধিবেশন 
১৫ই ভাদ্র ১৩৩১, ৩১এ আগষ্ট ১৯২৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৭০ টা। 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্-সভাপতি। 

আলোচ্য বিষয়--১। গত কয়েকটি অধিবেশনের কার্যা-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ 
সদন্ত নির্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪ পরিষদের 
পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ-শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ 

মহাঁশয়-লিখিত “নাথধর্মে সৃষ্টিতত্ব।” ৬। শোঁক-্প্রকাশ_ (ক) দাশরধি হালদার 

( কাঁলীঘাঁট ) এবং (খ) কৃষ্ণলাল সাধু এম্ এ) বি টি (রাঁচী) মহাশয়ছয়ের পরলোকগমনে। 

৭। বিবিধ। 

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য সমাণ্ত হইলে এই অধিবেশনের কার্য আ'রস্ত হয়। 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ 

মহাঁশয় সভাপতির আন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত ১ম হইতে ৪র্ঘ বিশেষ অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
২। ক--পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হইলে পর 

পরিষদের সাধারণ সদন্তরূপে নির্বাচিত হইলেন । 
৩। খ-_পরিশিষ্টে উল্লিখিত উপহার্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি ও মুদ্রিত 

বাঙ্গালা এবং ইংরেজি পুণ্তক'গুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞ! জ্ঞাপন 
কর! হইল। 

৪ প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল। 

৫। সভাপতি মহাশয়ের অন্থরোধে শ্রীযুক্ত ডা; বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট, 
মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়-লিখিত “'নাথধর্শে হ্টি-তত্ব* প্রবন্ধের সার ধর্ম জ্ঞাপন 
করিলেন এবং গ্রবন্ধলেখক মহাশরকে ধন্তবাঁদ দিয়!) প্রবন্ধ লন্বন্ধে তিনি তীহার মন্তব্য 
প্রকাশ করিলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ  বিভ্াতৃষণ 
এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ'লেখক মহাঁশয়ফে 

ধ্বাধ দিলেন।. ( এই সফল আলোচনা পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।) 
৬। শোঁক-প্রকাশ- সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নিয়োজ ছুই জন 

সদন্ক পরলোক গমন করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। 



৪২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

(ক) দাশরথি হালদার ( কালীঘাট )। 
খে) কৃষ্চলাল সাধু এম্ এ, বি টি (রাঁচী)। 
সম্পাদক শ্রীধুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাতৃষণ মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবা 

ধানের পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্ীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅভয়কুমার গুহ 
সহক|রী সম্পাদক । সভাপতি। 

ক- পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্ত | 

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব, সমর্থক--শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 
সাহিত্যাননা, সদন্ত প্রযুক্ত সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায়। '“বঙ্ছমতীশর স্বত্বাধিকারী, ১৬৬ বহুবাজার 

স্রট। প্রঃ_ শ্রীযুক্ত বতীন্ত্রনাথ.বস্, সঃ__শ্রীদুক হেমচন্দ্র ঘোষ; সদঃ -্রীযুক্ত হৃদয় ঘোষ, 

জীযুক্ত নরেন্্রকুঞ্চ মিত্র, ৮৩1১ কর্ণওয়ালিস ফ্রী । প্রঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ এ, 
সদঃ-_্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিক; হাওড়া । প্রঃ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ। সঃ - 

এ, সঃ _শ্রীযুক গ্রহু্নচন্্র সেন বি এ, ডেপুটী ম্যানসিস্ট্রেট ৬ আলিপুর,*২৪পঃ। প্রঃ-_শ্রধুক্ত 
মণীআমোহন বন্ধু এম এ, সঃ -এ&, সদঃ শ্রীযুক্ত যোড়শীচরণ ঘোষ, সাকরাইল, হাওড়া। 
প্রঃ _জ্ীুক্ত চ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত সতীপচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩এ, 
সেন লেন, নাথের বাগাঁন। প্রঃ -্ীযুক্ত রায় ফোগেশচন্দ্র রায় বাহাছুর বিভানিধি এম্ এ, 

সঃ-এী, সঘঃ-_ শ্রীযুক্ত অনুলাচরণ বিশ্বাস ৮ গৌরীবাড়ী লেন। প্রঃ-শ্ীযুক্ত হেমচন্্র ঘোষ, 

সঃ-_ভ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন, সদঃ--সটযুক্ত রামচরণ মৈত্র এস্ এ ৬৮।এ বীডন 

ইট, প্রযুক্ত কষ্ণলাল বন্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, "৪ লাটুবাবু লেন। প্রঃ_-্রীযুত 
ধতীজনাথ দত্ত, সঃ-_এী, সদঃ _শ্রীযুক্ত গুর্ধ্যকুম।র নায়েক? ৫ নিমতলা ্ ্ট ৷ শ্রীযুক্ত মোহিনী- 

মোহদ ভট্টাচার্ধ্য এম্ এ, ৯ বাবুরাম ঘে।ষের লেন, আহিরীটোল! । প্রঃ, সঃ-_ভ্রীযুক্ত রায় 
চুমীলাল বন্থ বাহাহর। সদ; শ্রীযুক্ত যে।গেশচক্জ্ সেন, € কুমারটুলী হট । শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর 

পাল, মেসার্স বট কষ পাল এও কোং, শোভাবাজার প্রীটং। প্রঃ--শ্রীযুক্ত গজে্রচজ ঘোষ, 
সঃ--্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ, সদঃ-স্ভ্ীযুক্ত ধীরেন্্রকুমার মির; ৫৯ মকবুলগঞ্জ রোড, লক্ষৌ। 

প্রঃ--তীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সঃ--বী, সঃ ভীতু মহেজনাথ আচা, ৮-বাবুরাম 
শীল লেন। গ্রঃ_ শ্রীযুক্ত হুরেন্্কুমার ভড়, সঃ--জীযুক্ত অসূল্যচরণ বিদ্ভাভূষণ।. ' সং?-সসপ্ীযু্ত 
রামচজ দত্ত) ১৭ প্যায়ীমোহন হুর লেন। প্রঃ-ভ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপ|ধ্যায়, সঃ-প্রীযুক্ত 

ভাঃ বেলীমাধৰ বড়ুরা। সদঃ_ ্ ীযুক সুরেজনাথ কুম।র, ইন্পীরিয়াল লাইবেরী। প্রীযৃক বতীজ- 
মোহন রায়, ১৬ সাঁগর ধর লেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত তষ্টশালী এম্ এ, কিউর়েটার-চাকা . 
মিউজিযাম। রমণা। ঢাক! | শ্রীযুক্ত ডাঃ সুপীলফুমার দে খামূ এ+ বি. এল, ডি লিট। অধ্যাপক--. 



১ম মাঙ্গিক ] কাধ্য-বিবরণ | | ৪৩ 

ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয়। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঠিকানা: এ।. প্রঃ--প্রীবুক 
জ্যোতিশ্চক্র ঘোষ, সঃ--এী, সদঃ- শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চট্টোপাধ্যায়, ' ৯ শ্রামানদ রোড; 
ভবানীপুর । প্রঃ --শ্রীযুজজ. বাণীনাথ নন্দী লাহিত্যানদা, সঃ--শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদ£-- 
শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্গ, শিক্ষক, ৭ গোপাল বিশ্বাস লেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল চৌখরিয়! বি এ, 
৪২ জারমেনিয়ান স্ত্রী, শ্রীযুক্ত অহরলাল উদয়াদের বাড়ী। 

খ-_পরিশিষ্ 

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক | 
উপহারদাত1-শ্রীতুক্ত রাজেন্ত্রলাল আচার্য, উপহ্ৃত পুস্তক--১। বাঙ্গালীর বল। 

২। চক্জ্রালোকে যাত্র!। শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ রায় বাহাছুর--৩। খাস্ক ( ৪র্থ সংস্করগ )। 
শ্রীযুক্ত ভ্রীশচন্্র প্ত--৪। উপদেশরত্বমালা | শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাজপেয়ী--৫ | রামেক 
নুন্দর-জীবন-কণ!। শ্রীযুক্ত এককড়ি দে_-৩৬। ন্বদেশী-শিল্প। শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বন্দু-_ 
৭। সুপ্রভাত; ৮। লিপিকা, ৯। নারীর প্রাণ। ১৭ | গরীব, ১১। দাবীদাওয়! | 

শ্রীযুক্ত ্ রফু্নকুমার মগ্ডল--১২। বড়ের আলে! শ্রীষুক্ত বিধুভূষণ সরকার--১৩। আসলে 
মেকি । শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্তী_-১৪। প্রাচীন! স্ত্রীকবি | শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
--১৫। বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ )। শ্রাযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুকী-_১৬.। 
দিশ্লী-অধিকার। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বন্য্যোপাধ্যায়--১৭। মাণিক-জোড়। শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্তর 
লাহিড়ী--১৮। ম্যাটসিনি ও মানবের কর্তব্য। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার মুস্তফী--১৯। 
অরসিকের রসোন্তব, ২০। পথের ডাক, ২১। স্বপ্নতঙ্গ, ২২। পরিত্যক্ত। শ্রীধুক্ত 
চারুচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায়_২৩। জোড়-বিজোড়। 
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দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন 
৫ই আশ্বিন ১৩৩১১ ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ ৫1+ট। 

ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ--সভাপতি |. 
“আলোচ্য বিষ--১। গত অধিবেশনের কা!্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ সন্ত নির্ববাচন। ৩। 

গুসতফৌপহাঁয়দতুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৪ । প্রবন্ধ--্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ 

বি এ মহাশর-লিধিত “জৈনদদিগের দৈনিক বট্কর্ণা” নামক প্রবন্ধ [ হিন্দু ছিজাতির পক্ষে প্রতিদিন 



২য় মাসিক ] কার্ধা-বিবয়ণ ৪৫ 

পাচটি মহাষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা জাছে-_-অধ্যাপন (ব্রক্গা্ত "। তর্পণ ( পিতৃ ), 
হোম ( দেবধজ ) বলি ( ভূতষজ্ ) এবং অতিথি-পুঁজন ! নৃষজ্ঞ)। জৈনগণ, হিশ্ুগণের এই 

পঞ্চ মহাঁষজ্ের অনুরূপ, গ্রতিদিন ষট কর্ণের-_বেবপূজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায়, সংঘম, তপন্তা 
গুধান অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন'। এই প্রবন্ধে জৈনদের উক্ত ষট কর্মের বিষয় আলোচনা কর! 

হইয়াছে]। ৫1 শোকপ্রকাশ-_(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (খ) মহামহোপাধ্যায় 
পর্ডিতরাজ যাদবের তর্করত্র। (গ) চারচন্ত্র মিত্র এবং (ঘ) রাখালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়গণের পরলোৌকগমনে । ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাটীন পুথির বিবরণ 
পাঠ। ৭। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রী র সম্পাদক স্্ীযুক্ত অমূল্য- 
চরণ বিদ্যাতুষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্ত অতয়কুমার গুহ মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় গত ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। এই কার্য 
বিবরণ গ্রহণ কর! সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিলেন 
যে, কার্য্যবিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, এ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, 
অদকার ( ত্রিংশ বাধিক ) অধিবেশন স্থগিত থাকুক ; এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাথ দত্ত মহাশয় 
প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার (প্রিংশ বাধিক ) অধিবেশন স্থগিত রাখিয়৷ কোনই উদ্দেশ্য 
সাধিত হষ্টবে না); বরং ইহা দ্বার! পরিষদের ক্ষতি হইবে) কাজেই এই অধিবেশন 
স্থগিত রাখ! কোন মতেই সমীচীন নহে । এই অধিবেশনেই পরিষদের অবস্থা আলোচিত 

হইবার উপযুক্ত সময় ও স্থান। পরে সভাপতি মহাশয় এই উভয় প্রস্তাব উপস্থিত 
সদস্যগণের ভোটে দিলেন ইত্যা্দি।” কিন্তু এই দিন অধিবেশনের কার্ধযাঁদি (21০০০০৫7183) 
এরুপ হয় নাই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কোঁন নূতন প্রস্তাব করেন নাই, 
তিনি মাত্র আমার (জ্যোতিষ বাবুর) প্রস্তাবই সংশোধন (21161107167) করিতে 
চাহিয়াছিলেন। আর একই সময় ছুইটি প্রস্তাব কি করিয়া ভোটে দ্নেওয়া যাইতে পারে? 
কোন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয় তখন, যখন ঠিক একই প্রস্তাব সম্বন্ধে ছুই মত হয়-_ 
একটি শ্বপক্ষে, অপরটি বিপক্ষে । এখানেও তন্রপ-_-"জধিবেশন স্থগিত থাকুক” এই পল্তাবের 
স্বপক্ষে এক .মত, আবার ইহাঁরই বিরুদ্ধে এক মত। কাজেই শ্রীযুক্ত হীরেজ্জ বাবু ফোন 
নূতন প্রস্তাব করেন নাই) এবিষয়ে জমার আপতি উনার অন্যান্য 
অংশ গৃহীত হইতে পারে । 

এই আপত্তির উত্তরে তরীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, জীযুক্ত হরেক বাবু, দাঁড়াইয়া 
থে এই নূতন গ্রন্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ দাই ).এ বিষয়ে তাহার (সম্পাদক 
মহাশয়ের ) স্বতির কোনরূপ অপলাপ হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, এই কার্ধ্য- 
বিবরণ যে খসড়া হইতে লিখিত হইয়াছে, সেই খসড়া! সভাপতি মঞ্জশয়ের স্বাক্ষরিত । ফাঁজেই 



৪৬ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

& বিষয়ে কি করিয়৷ সন্দেহ থাকিতে পারে, বুঝিলাম না । তংপরে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি 

মহাশয়ের ন্বাক্ষরিত সেই খসড়া সভাস্থলে আনাইয়৷ অস্কার সভাপতি মহাঁশয়কে, শ্রীযুক্ত 

জ্যোতিষ বাবুকে এবং উপস্থিত সন্ান্ত ভদ্রমহোর্দয়কে দেখাইলেন। শ্রীযুক্ত মুধীরলাল 
বন্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বিষয় ত একই ; তবে ভাষার (১০০17710211653) তফাৎ । 
প্রযুক্ত হীরেন্ত্র বাবু 22097007101 করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু খপড়া 
নিজে হাতে নিয়া দেখিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি তাহার সেই আপত্তি প্রত্যাখ্যান 
করিলেন ন!। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, “শ্রীযুক্ত হীরেক্্রনাথ দত পানির সংশোধক 
প্রস্তাব করিলেন ষে............... ”» এইরূপ ভাবে কাধ্যবিবরণ লিখিত হইলে উহ্না গ্রহণে 
আপনাদের কোন আপত্তি আছে কি? 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবু বলিলেন যে, এইরূপ «“সংশোধক প্রস্তাব” লিখিত হইলে উক্ত 

কা্যবিবরণ গ্রহণে আমার কে।ন আপত্তি নাই। 
', পরে কার্য্যবিবরণে “সংশোধক প্রস্তাব” লিখিত হইলে পর উক্ত কার্য্যবিবরগ গৃহীত 

হইল। তৎপরে বিশেষ ও ম|সিক কার্য্বিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। 
২। “ক”-_পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 

পরিষদের সাধারণ সদস্তরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন । 

৩। উপহারন্বরূপ প্রাপ্ত “খ”'_পরিশিষ্টে উল্লিখিত ইংরেছী ও বাঙ্গাল! পুস্তকগুলি 
প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদ তৃগণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন কর! হইল। 

৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বি এ মহাশয় তাঁহার .“িনদিগের দৈনিক 
ষট্কর্ম্” শীর্দক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শীযুক্ত হরিমে।হন ভট্টাচার্য্য সাঙ্খযতীর্থ এম এ মহাশয় উ 
প্রবন্ধ সন্ধে আলে।চন! করিয়৷ বলিলেন যে, “'প্রবন্ধলেখক মহাশয় আজ অনেক নূতন 

বিষ আমাদিগকে শুনাইলেন। জৈন-ধর্মের আলোচনা! আমাদের দেশে অল্প দিন যাবৎ 
মাত আরম্ভ হইয়াছে । জৈনদিগের দৈনিক কর্তৃব্য বিষয় প্রবন্ধে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহা বদি ঠিক হয়) অবস্ত এ বিষয়ে আমার কিছু থান! নাই, তাহা হইলে ইহা! অতান্ত আশ্চর্য ও 
প্রশংসার বিষয়। প্রবন্ধকার মহাশয় অন্তধর্্মাবলর্থী হইয়াও যেরূপ পরিশ্রদ করিয়। জৈন "শান্ত 
আলোচনা! করিয়া গবেষণার সহিত এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং হিন্ছু ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের সহিত 
ইহার তুলন! করিয়াছেন; তজ্ঞন্ত তিনি ধন্তবাদার্ঘ ।” | 

তৎপবে মভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন | 
€ | বভাপতি টি নানারাকি রাকা পরলোক গন ফরিয়াছেস। 

তজান্ত পরিষৎ হুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। 
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(ক) গিরীজ্মোহিনী দাসী-_তিনি স্থকবি ছিলেন। 
(খ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ধাঁদবেশ্বর তর্করত্ব | 

(গ) চারচন্ত্র মিত্র। ্ 
(ঘ) রাখালচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এই প্রসঙ্গে সতাপতি'মহাশয় বলিলেন যে, ৬ভৃপেন্্রনাথ বন্থ মহাশয়ের পরলোকগমনে 
পরিষদের শোক প্রকাশ কর! উচিত। 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র ঘোষ মহাশয় পরলোকগতা সুকবি গিরীন্মমোহিনী দাসী মহোঁদয়া 
সম্বন্ধে বলিলেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল; তাহার প্রমাণ এই যে, 

স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর দিন খন তাহার মৃত দেহ কেওড়াতল!| শ্বাশান- 

ঘটে গ্গাজলে ধৌত কর! হইতেছিল। তথন'তিনি দুর হইতে তাহাকে (স্থুকবিকে ) একখানি 
গাড়ীর ভিতরে দেখিতে পায় তাঁহার নিকট গেপেন। তিনি তাহাকে হ্যর আশুতোষের 

মৃত দেহ দেখাইবার জন্ঠ শ্রীযুক্ত জ্যো' তব বাবুকে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত 

জেযোতিষবাবু বললেন যে, অত্যন্ত লোকের ভিড়, এত জনতার ভিতর দিয় আপনাকে তাহার 

মৃত দেহ দেখান অত্যন্ত কঠিন। আর আপনি এন্প গ্রবীণ! হইয়াও তাহার মৃত দেহ দেখিতে 
এত উদ্বিগ্ন কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, “আমি তাহার মৃত দেহ দেখিতে কেন যে 
এত উদ্ি্ন/ তাহ! আর কি“বলিব ! তিনি ভগবত্তল্য লোক ছিলেন, আর বঙ্গসাহিত্যের 

উন্নতির জন্ত বিশেষতঃ কলিকাত৷ বিশ্ববিস্তালয়ে বাঙ্গাল! ভাষায় এম্ এ উপাধির সৃষ্টি করিয়া 
তিনি বাঙ্গাল! ভাষার ভবিষ্যৎ যেকি ভাবে খুলিয়! দিয়াছেন; তাহা! ভাষায় প্রকাশ কর! 

যায় না ।” | - 

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, এই সভার অধিবেশনের নিমন্ত্র-পত্র বাহির হইবার 
পর তৃপেন্্র বাবু পরলোকু গমন করেন। সেজন্য অগ্তকার আলোচ্য বিষয়ের ভিতর উহার 
নাম দেওয়! হয় লাই। ৬ভূপেক্জনাথ বস্থ ও মগামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ধ মহা শয়দয়ের 

পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার বিষয় কাররধ/-নির্ববাহক'সমিতিতে 

উপস্থিত কর! হইবে এবং সমিতির 'নির্দেশ মত কার্ধয কর। হইবে । 

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, অগ্ভকার সভাপতি মহাশয়কে আমর! পরিষদের 

মধো পাইবার খন্ত অনেক দিন যাঁবংই আকাজ্ষ। করিতেছি। '্মন্ভ আমর! তাহাকে পাইয়া 

অত্যন্ত আননিত হইলাম । পরিষদে পঠিত হইবার জন্ত প্রবন্ধ লিখিতে ও ব্তৃত| দিবার জন্ত 
সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে অনুয়োধ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়. কর্তৃক সভাপিতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দানের পর সভাভঙগ 
হয়। ৃ ূ এ 

শ্রীধারকানাথ মুখোপাধ্যায় ,. শ্রীহীরেন্দনাথ দত্ত 
মহৃকারী সম্পাদক । সভাপতি । 
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ক-পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য | 

প্রস্তাবক-_-শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক- শ্রীযুক্ত ছ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়) সমস্য 
শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দুভ্ষণ রায়, সহকারী সম্পাদক-_বঙ্গীয় বিধবাবিবাহ সমিতি, ১২৬ রাজা দীনেন্্ 
স্ীট। প্র:-_শ্ীুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্ট চার্ধা। সঃ_-এ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, ২১ রতন 
বাবুর ঘাট রোড, কাশীপুর | প্রঃ শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, সঃ_-এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, ৬এ রতন নিয়োগী লেন। প্রঃ__শ্রীধুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সঃ-_খী, 
সদঃ- শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ বাগচি, ৬৮২ সিকদারবাগান স্ত্রী । প্রঃ- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
বিদ্যাভৃষণ, সঃ-__এী, সদঃ-__শ্রীযুক্ত বীরেন্্রনাথ বিশ্বাস, ২৩ মোহনবাগান রো। মহম্মদ 
হিদায়েদ হোসেন, ৭1১ রামশঙ্ক্র রায়ের লেন। শ্রীযুক্ত যতীশগোবিন্দ সেন পি এইচ, 
ডি (লগ্ন ), প্যালেস হোটেল, ১৩৪বি, বৈঠকখান! রোড। প্রঃ--শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় 
বিদ্ববপ্লভ, সঃ শ্রীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত ডাঃ অবিনাশচন্ত্র দাস এম. এ, 

পি এচডি, অধ্যাপক-_কলিকাতা বিশ্ববিষ্ত/লয়, ৭৫1১ হ্যারিসন রোড। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্ন 
সেনগুপ্ত এম এ, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ঃ প্লট নং ৪) কালীঘাট। শ্রীযুক্ত মোহিত- 
মোহন ঘোষ এম্ এ+ অধ্যাপক কলিকাত! বিশ্ববিগ্তালয়, ১*:২ রমানাথ মন্তুমদার ই্রীট। প্রঃ-- 
শীযুক্ত হিরণকুমার রাঁয় চৌধুরী, সঃ-_শরীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সদঃ-_শীযুক্ত ধরেন্্রনাথ 
বন জমিদার, সৈদপুর) টাকী, ২৪ পরগণ! । শ্রীযুক্ত সুশীলচন্ত্র বনু, ৩ করিস চাষ্চ লেন। 
শ্রীযুক্ত গ্রতুলচন্্র বন্ধ, 00905 01021169915 75199179 15. ; রুদ্রপুরঠ ২৪ পঃ। 

জীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বন্থ। ৩ প্রিয় মল্লিক রোড। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষ। ৷ ৯৩ জীবনৃঞ্ণ মিত্র 

রোড শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী, রাসবাটা, ৯১ চিংরীহাঁটা রোড্। শ্রীযুজ ব্রজমোহন দাস 
চৌধুরী, ঠিকান। এ । শ্রীযুক্ত নরেন্্নাথ লাহিড়ী, ৪৩ পদ্মপুক্ুর রোড। গ্রঃ- শ্রীযুক্ত সুধীরলাল 
বন্দোপাধ্যায়) সঃ- শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সদঃ- শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সিংহ) হেড, ক্লার্ক, 
সেক্রেটারীর জাফিস, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণট ট্রাষ্ট, ৩৫ ক্লাইভ হ্রট। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ 

বন্দোপাধ্যায়, ১*২ আহিরীটোল! হ্রীট.। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দাঁস, চিত্রকর, ঠিকানা---এ। 

শ্রীযুক্ত ভেলানাথ বন্য্োপাধ্যায়, ঠিকান!-_-এ। শ্রীযুক্ত সরোজহুমার মুখোপাধ্যায়, ঠিকানা-- 
এঁ। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সিংহ, ঠিকান! এ | শ্রীযুক্ত জহরলাল বনু সরস্বতী, ৮10৩ চ1001091 
17019 ১০০০০ ০1 4০০৩০1০০1০০, 4১5300199-1201001) 90০09897১0৪ 8০%-৪020, 

091081. শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রনাথ বন্যোপাধায়, ইঞ্জিনিয়ার এবং কণ্ট1কৃটর, ১০২ আহিরী- 

টোলা ্রাট,। শ্রীযুক্ত জীবনকষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১*১ আহিরীটোলা শ্রী) শ্রীযুক্ত যততীশচন্্ 

চট্টোপাধ্যায়, ১৬ নিবেদিত! লেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঘোষ, ৪ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় গলি, গ্রে 

্রীট। শ্রীযুক্ত হারাণচন্জ ঘোষ। ৩ বীরাদ গোন্বামীর গলি। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্থ এম এস সি 
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৩ নীলমণি সরকার লেন। শ্রীধুক্ত যতীন্ত্রনাথ ঘোষ। [২115 9০০61079 0. 9. চ২১, 

কয়লাঘাট। শ্রীযুক্ত শামনুন্দর বন্ু, মোক্তার? হাঁওড়। কোর্ট, ৩ নীলমণি সরকারের. লেন। 
শীুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ৮৫ বীডন ট্রীট। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার; ৬৭ হরি ঘোষ স্্রীট। 
প্রঃ শীধুক্ত যতীন্ত্রনাথ দত্ত; সঃ--শরীষুক্ত দ্বারকা নাথ মুখোপাধ্য।য়। সদঃ-_শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মিত্র, ৭০:১ নুকিয়া ্্রট । প্রঃ- শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভষ্ট।চাধ্য, সঃ-- এ, সদঃ- শ্রীযুক্ত মণীন্ত্র- 

মোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি টি, গভর্ণমেন্ট স্কুল, শিলং। প্রঃ-_শ্রীযুক্ত মে|হিনীমোহন চক্রবর্তী, 
স__এ, সদঃ__শীযুক্ত মহেন্দরনাথ ভট্টাচার্য্য আই এস ও, রা সাহেব, ২এ শিবশঙ্কর মল্লিক 
লেন, শ্তামপুকুর। 

থ-পরিশিষ্ট 

উপহৃত পুস্তক 

উপহারদাতা-_শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বনু উপহৃত পুস্তক-_-১। শ্রীমন্তগবাগীতা-রহস্ত 
(টিলক ), ২। শ্রীমন্তগবাশীতা (পদ্য), সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরঃ ৩। বৌদ্ধ-ধর্ম, ৪। নিবেদিতা, 

৫| গীতি-কুস্ুমাঞ্লি) ৬।, ইঙ্জিতকুম্থ্মাপ্জলি, ৭। উক্তি-কুনুমাঞ্জলি, ৮। আকাশ-বানী, 

৯। গার্হস্থ্য চিকিৎসা ১*। কারাকাতিনী, ১১। সেতুবন্ধ যাক, ১২। সিদ্ধজীবনী। 
শ্রীযুক্ত জগদানন। রাঁয়_১৩। পাখী । জ্ীবুক্ত শৈলেন্্রনাথ সরকার,_-১৪ | নফিরুদ্দিন। ১৫। 

জ্যোতিযপ্রসঙ্গ বা! আকাঁশরহস্ত। শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা,--১৬। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 
প্রেততব্ব। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি-_১৭ | বোলশেভিকবাদ । ভ্ীযুক্ত ডাঃ অভয়কুমার গুহ, 

১৮। বৈষ্ববর্শনে জীবতব। ১৯। এ । 
[175 01015117150 06 18010515539 11) 111017, 1,750 00) 4200 
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81770158) 117019১৮251 10902001506 005 4১101)560108109] 5099 ০৫ 18018. 
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ঠ15 7217000 015%81055105, 6. 511 10151209 2 31)5 9851008 061301029/065 7. 

চ38710891,” 8. 119 00106695101), ০৮. 91%2. 8100 7000019, 70, 9801) -8130 
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তৃতীয় মানিক অধিবেশন 
২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩১) ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার) অপরাহু ৫টা। 

শীয়ুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল্-.সভাপতি। 
আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদত 

নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুখি উপহা'রদাতৃগণকে রতজ্ঞত। জ্ঞাপন । ৪1 পরিষদের 
পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ । ৫ প্রবন্ধ-পাঠ-_মধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ- 

চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “অর্থশান্ত্রে সা'জ-তত্ব” শীর্ষক প্রবন্ধ ( ইহা! শ্রীযুক্ত নারায়ণ 
বাবুর লিখিত মৌধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের পঞ্চমাংশ।) ৬। শোক-প্রকাশ_-(ক) 
ষোঁড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ ও (খ) চৈতন্ত লাইব্রেরীর সম্পাদক টিসি? মেন মহাঁশয়ঘয়ের 
পরলোক-গমনে। ৭। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। বিগত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কা্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 

২। ক--পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি গ্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ 
সদস্যরূণে নির্বাচিত হইলেন । ূ 

৩। থখ--পরিশিষ্টে লিখিত উপহীরস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তক গুলি উপস্থিত 
করিয়! সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃল্যচরণ বিগ্তাতৃষণ মহাশয় জানাইলেন যে। ৯*৩ খানি ইংরেজী ও 
বাঙ্গাল! পুস্তক এবং ২৭ খানি প্রাচীন পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গবর্ণমেন্ট 

বেঙ্গল ল।ইব্রেরী হইতে ৭২* খানি (ইংরেজী ও বাঙ্গাল! সাময়িক পত্র ) শ্রীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ 
বন্ধু এটি মহাশয়ের নিকট ৪৫ খানি, শ্রীযুক্ত বিহারীল!ল রাম মহাশয়ের নিকট ৫১ খানি, 

আর্ধ) পাবলিশিং হাউস হইতে ২১ খানি এবং অবশিষ্ট অন্তান্ত হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট পাওয়া 

গিয়াছে । এ সকল দানের জন্য গ্রদদাতৃগণ পরিষদ্দের বিশেষ ধন্যবাদভাঁজন। পুস্তকগুলির 
মধ্যে অনেক বহুমূল/ হুশ্রাপ্য গ্রন্থ আছে। 

৪। প্রস্তত ন! থাকায় পরিষদের দীযাী রঙ্গিত ' প্রাচীন পুখির ব্ পাঠ 

স্থগিত রহিল। 

৫ | অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এম এ মহাশয় “অর্থ-শান্তে 

সমাজ-তত্ব” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্ররবন্ধ-পাঁঠের পয় সভাপতি মহাশয় গ্রবন্ধ-লেখক 
মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়। বলিলেন বে, লেখক মহাঁশয় & কৌতুহলো দীপক গ্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
এ দেশের ছুই হাজার বৎসর পূর্বের অবস্থার চিত্র দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
সমাবেশ রহিয়াছে। প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হুইবে। 



৩য় মাসিক ] কার্ধ/-বিবরণ ৮ ৫১ 

্রবন্ধ-পাঁঠের পর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ববিশারদ মহাশয় বলিলেন, এক 
শ্রেণীর লোকে প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে বিশ্বাস করেন না, এই জন্য তাহার আলোচনাও হয় 

না। তাহা ঠিক নহে। অগ্ভকার প্রবন্ধ'লেখক মহাশয় যে এ যুগের ইতিহাস আলোচনায় গ্রবৃত্ 
ইইয়াছেন, ইহা অতি আনলের বিষয়। পুরাকালেও ইতিহাসের আলোচন! হুইত। কেবল 
যেরাজ। ও রাজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইত) তাহা নহে- নানা শাস্ত্রের, দর্শন বিজ্ঞানেরও 

আলোঁচন! হইত। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার দ্বারা যাহাতে আর্ধ্যগণের গৌরব প্রকাশ 

পায়। তাহ! সকলেরই করা কর্তব্য। চন্দ্রের প্রতি পক্ষের হাঁস বৃদ্ধির মূলে যে পৌর।ণিক 

ইতিহাস রহিয়াছে, বক্তা মহাশয় গ্রসঙ্গক্রমে তাঁহা বিবুত করিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক 

মহাঁশয়কে তিনি বিশেষ ভাবে ধনাবাদ দিলেন। 

রায় বাহাছ্র শ্রীযুক্ত চুণীল!ল বন্থ রসায়ন |চার্যয সি আই ৯) আই এস ও এম্ বি এফ, 
সি এস্ মহাশয় বলিলেন যে, গ্রবন্ধ-লেখক তাহার বিশেষ ন্নেহ.ভাজন--তাঁহার পিতা! স্বীয় 
রাজেন্ত্রচন্ত্র শাস্ত্রী এম এ মহাশয় তাহার সহপাঠী ও সহকর্মী ছিলেন। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক 
মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়| প্রবন্ধের বিষয়ে কিছু আলোচনা! করিলেন। (এই আলোচনা 

প্রবন্ধের সহিত একাশিত হইবে )। 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহা'শয়কে পুনরায় ধন্যবাদ দিঃ| বলিলেন যে, 

এই বিষয়ে লেখক মহাশয়ের চারিটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও 

হইবে। পরিষৎ তাহার নিকট হইতে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একখানি গ্রন্থ গাইবার আশা করেন। 
৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, ক] চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাত। গৌরহরি 

সেন ও [খ) ৬সায়দাচরণ মিত্র মহাশয়ের তাঁত! যোড়শীচরণ মিত্র এম এ বি এন্ মহাশয় 
পরলোক গমন করিয়াছেন! ৬গৌরহরি বাবুর চেষ্টাতেই টচতন্য লাইব্রেরী কলিকাতায় 
অন/তম গ্রধান লাইব্রেরীরূপে আজ বিরাজ করিতেছে । সরকারী লাইব্রেরী ছাড়। এই 

লাইব্রেয়ীকে কলিকতার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী বলা যাইতে পারে। ৬ষোড়শী বাবু মোটর গাড়ীতে 

আঘাত লাগিয়া মৃত্যুুখে পতিত হইয়াছেন । তিনি পরিষদের একপ্নন অতি পুরাতন সদস্য 
ছিলেন। ইহারা উভয়েই পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। 

অতঃপর এই অধিবেশনের কা্য্য শেষ হয়। 

শ্রাহেমচন্দ্র ঘোষ আীচুণীলাল বস্থ 
সহকারী সম্পাদক । সভ।পতি। 



৫২ বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

. ক-_পরিশিষ্ট 

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্য | 

প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত গ্রবোধচজ্জ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক -শ্রীযুক্ত ঘারকানাথ মুখোপাধ্যায়, 
সদক্ত--জ্রীযুক্ত শিবগ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 010, 1,559) [20810061116 00116, লাহোর ? 

প্রঃ- শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর রায়, সঃ-_এ, সদঃ-_ শ্রীযুক্ত সিদ্ধুকুমার সরকার? ৭৯ কর্ণওয়ালিস 
্রীট, হেলথ অফিস, 1019 [২০. £. প্রঃ--্ডীযুক্ত রায় সুরেন্জনারায়ণ সিংহ বাহাছুর, সঃ-_ 
&ঁ, সদঃ--ন্যুক্ত রাখালচন্ত্র সেন আই সি এদ্, সাবডিবিশনাল অফিসার, লালবাগ। 
মুর্শিদাবাদ । গ্রঃ--্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, সঃ--খী, সঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র দত, 
১৪১বি কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। প্রঃ_শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঃ_-এ, 
সদঃ-শ্ীযুক্ত অতুলচন্ত্র ঘটক+ সিনেট হাউস, কলিকাতা । প্রঃ-_ইযুক্ত রমেশচন্্র বঙ্গ 
সঃ- শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, সদঃ_্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্যোপাধ্যায় বি এ্ লি, 
৪১ ছির্জাপুর কীট । প্রঃ-_মৌলবী মুহন্মদ শহীছুল্লাহ। সঃ-_-এ, সদঃ-_শ্রীযুক্ত হিমাংশুচন্জ 

চৌধুরী, “সরপুর হাউস” টীকাটুলী, পোঃ উয্ারী, ঢাঁক1। প্রঃ-_জীযুক্ত বিনয়চন্্র সেন? 
সঃ-_-এ, সবঃ-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ কর এম্ এ, সিটি কলেজ, আমহা্ট ইট, | প্রঃ-_ 
শ্রীযুক্ত ্ বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ-_-শ্ীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্াভূষণ, সদঃ-শ্রীযুক্ত শরচচ্র 
ঘোষ, ১৫ কলেজ গ্রীট.। প্রঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাঁল চৌধুরী, স:-_এ, সব:-+অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্রচন্ত্র নাগ চৌধুরী এম্ এ, ৪২ নীলখেত রোড, রমণা, ঢাক1) শ্রীযুক্ত সত্যেন্রমোহন 
চৌধুরী বি এ, বি এস্ সি, জমিদা'র, সহর সেরপুর, ময়মনসিংহ ) শ্রীযুক্ত হেমস্তচন্্র চৌধুরী 

ঠিকান! এ । 

খ-_পরিশি্ট 

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক | 
উপহারদাতী শ্রীযুক্ত মুনীন্্রচন্্র ঘোষ, উপন্বত পুস্তক--১। ভারতোচ্ছাস 

( পঞ্চম অর্জের সাম্রাজ্যাভিষেক ) ২। এ ( সপ্তম এডওয়াডে'র বর্গারোহণ ), 
৩। এ, ্ । শ্রীযুক্ত জিতেনত্রনাথ বন্থ-_-৪। শ্রীমন্তগবাগীত৷ (হিন্দী )। ৫। জীক্ুফলীলা, 
৬। রৌহাবলী, ৭। বাঙ্গালার প্রতাপ । শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ দত্ব-_- ৮। *ভারতেগ্বরী ও 

ভারত-সম্রাটঠ ৯। সচিত্র প্রেমপত্রাবলী, ১*। সনাতন ধর্ম-সঙ্গীত, ১১। আননোচ্ছাস- 
সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত শিবগ্রসাদ গঙ্পোপাধ্যায়,-_-১২। ইলেকটিক পাখা। ১৩। ইলেক্টিক্ 
মেসিন প্রভৃতির দোঁষ ও প্রতিকার । শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ১৪। ব্যতিররম। 

১৫। অসীম। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গপ্ত-_-১৬। ভারত-ললন! | শ্রীযুক্ত রার নিবারণচন্ত্র দাশ 
গণ্ড বাহাছর”-১৭ | ভারত-রাই্রনীতি | শ্রীযুক্ত, "ুরেন্জনাথ মুখোপাধ্যায়, 
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১৮। ভাস্কর!নন-চরিত। শ্রীযুক্ত ইন্দীবরকৃ্চ বিগ্াভূষণ-- ১৯। শ্রীরাধা-পরিদেবনম্। : শ্রীযুক্ত 
ডাঃ প্রভাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়--২* ৷ গো-জীবন। শ্রীযুক্ত হিমাংসুমোহন চট্টোপাধ্যায় _ 
২১। অস্তিমে “ম।” | শ্রীযুক্ত বৰ্ধিমচন্ত্র লাহিড়ী - ২২। মহাভ।রত-মঞ্জরী। শ্রীযুক্ত নৃপেন্ত্রকুমার 
বন্থু--২৩। ভাছুরে, ২৪। মালমাভোগ। ২৫। সখের সয়তানী। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ 
দাদ ঘোষ -২৬ | যোগশান্্ব । শ্রীযুক্ত চরণদাস থোষ-_২৭ | ছন্নছাড়া, ২৮। 

স্ৃহাস। ২৯। মণ্টর মা। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রাম তাগবততৃষণ--৩* | উদ্বোধন, 
১০ম বর্ষ, ৩১। এ ১১শবর্ষ, ৩২। এর ১২শবর্,৩৩। এ ১৩শবর্,৩৪। এ ১৪শ বর্ষ, 

৩৫ | এ ১৫শ বর্ষ, ৩৩। এ ১৬শ বর্ষ, ৩৭। এ ১৭শ বর্ষ, ৩৮৩৯ । পন্থা (১২শ ও ১৩শ বর্ষ), 

৪০1 শ্রাচৈতন্যগল্দ্রোদ়নাটকং। ৪১ । ললিতমাধবনাটকং। ৪২। বিদগ্ধমাধবনাটকং। 
৪৩ | অলঙ্কার-কোস্ততঃ | . ৪৪ | প্রেমবিল।দ, ৪: | শ্রীত্রীহরিতক্তি-তরঙ্গিনী | 
৪৬। সংক্ষেপ-ভ1গবতামূতং, ৪৭ দ|নকেলিকৌমুরী, ৪৮। ম।নবের আদি জন্মভূমি (৩ 
ভাগ)। ৪৯। শ্রীমন্ত।গবত (নুব।দ), ৫০৫১ | এ (১ম ও ২য় খওড) (মূল, ৫২ । সচিত্র রাজস্থান, 

৫৩। রামপ্রসাদের গ্রন্থ বলী, ৫৪। সিব্ধান্তচন্ত্রে দয়, ৫৫| শ্রীরুষ্ণমাধুরী, ৫৬। মধুর মিলন? . 
৫৭। সাধন-সংগ্রহ, ৫৮ | শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, ৫৯। শ্রীরুষ্ণলীলামৃত ( পর্বভাগ )) ৬*। 
এ (উত্তরভগ ), ৬১। শীটৈতন্তমঙ্গলগ্রন্, ৬২। ললিত মাধব, ৬৩। বিদগ্ধ মাধব, 
৬৪। দৃঢ় রসিক অনন্ত বৈষণবধর্ম, ৬৫। বরদার প্রার্থনা, ৬৬। সহজ ব্রহ্গ-তব্ব-জ্ঞান- 

লহুরী, ৬৭। গীতি-পুষ্পহার, ৬৮। শ্রীগৌরার্চন প্রয়োগঃ। ৬৯। মহাধজ্ঞ। ৭৪। 
শ্রীকৃধ্চকর্ণানৃতং, ৭১। পূর্ববপক্ষ-নিরসন। ৭২। অন্ধের চক্ষুঃদান। ৭৩। শ্রক্, ৭৪। 

বীণা, ৭৫। সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, ৭৬। প্রেমের ডালি, ৭৭। ভক্তজীবন, ৭৮। শ্রীনামরত্ব- 
চিন্তামণি। ৭৯। সহৃজি-সংগ্রহ॥়  ৮*। শ্রীবিষুপহতনাম স্তোত১ ৮১। হারা 

গীতাবলী, ৮২। গুরুদক্ষিণ।। সম্পাদক, বঙ্গ-বিহার অহিংসা-ধর্শ-পরিষং-৮৩ | ক্ৈন 

ত্রির্ধ (২ খানি), ৮৪। জৈন পন্নপুত্রাণ। সম্পদক, গুজরাট পুরাতন্ব- মন্দির ৮৫। 

সন্মতিতর্কপ্রকরণং | রেজিস্ত্রীর, কলিকাতা ফুনিভার্সিটা--৮৬ ' রচনা-সংগ্রহ ([)151- 
00501819 173505911 96190010) )। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর রায়--৮৭। শ্রীত্রীরুষ্ণাননতত্বামৃত। 

সম্পাদক, কাশীধাম ব্রাঙ্গণ-সভ1 -৮৮ | রামকৃ্চ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ । আধ্য পান্লিশিং 
হাউসের কার্ধ্যাধাক্ষ -৮৯। ইরাণী উপকথা, ৯৪। স্বীপান্তরের কথা। ৯১। উড়ে। চিঠি, 
৯২। কাারা,জীবনী, ৯৩। নিগৃহীত, ৯৪। গল্পের আরম, . ৯৫। সাহিতাকা, ৯৬। 

ধর, »।1 বাঙালীর ব্যবসাদারী | ৯৮1 মায়ের কথা» ৯৯। পগডচারীর পত্র। শ্রীযুক্ত 
নরেজনাথ বন্গু ১০*! খাস্ত-কথা, ১০১ । ষড়'জবতার | শ্রীযুক্ত শীঁতলচনর রায়, 
১০২। নান! কথা । শ্রীযু্ জ্ঞানমণ্ুলের সম্পাদক, কাশী... ১৯৩। অন্তরায় বিধান, 
(হিন্দী, | বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রস্থাধ্যক্ষ, বেগল গবরণমেন্ট_.১৪৪।, ক্কপণের কর্ণমন্দন। ১০৫ । 

মুতে পুনর্মীবন, ১,৬। তত্বর-তনয়া, ১০৭। বিলাতী বশিকের কীর্তি, ১,৮। ফিরিঙীর 
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প্রতিহিংসা, ১০৯। অপূর্বব সহধোঁগ, ১১ | রাঞ্জকীয় গুপ্তকথ|॥ ১১১। লেডী ডাক্তারের 
লেড়কা। ১১২। প্রসাদ, ১১৩। অঞ্জলি, ১১৪ । মনীষা, ১১৫। মলয়, ১১৩! 

তারা ও রাম?ফ-সঙ্গীত, ১১৭। অবসর-সঙ্গিনী, ১১৮। উপেক্ষিতা, ১১৯। কারবার, 
১২০ | সরল কৃষিবিজ্ঞান, ১২১ | শ্রীভগবৎকথাঃ ১২২। শ্রীব্রক্মানন্দ বচন, ১২৩। 

বেঙ্গল পুলিশ কার্যযবিধি, ১২৪ । আইন ও আঘদালতঃ ১২৫। প্রস্তাবিত বঙ্গীয় প্রজা ্বত্ব- 
বিষয়ক আইনের সরল মন্ান্থবাদ, ১২৬। শৈতানী লীল। (হিন্দী), ১২৭। নমাজ শিক্ষা, 
১২৮। ফকবাষ পুথি, ১২৯ | অসমীয়। ধন্বস্তরী নিদান ব| বৃহৎ বৈগ্সার। ১৩০। 

পৌরাণিক কথা, ১৩১। উড়ো জাহাজ, ১৩২। ছেলেদের বিষুপুরাণ, ১০৩ । গীতা, 

১৩৪ | সর্বসৎকর্খপন্ধতি, ১৩৫:। যখের আমল, ১৩৬। বিশ্বাসঘাতক, ১৩৭। তস্কর 

টিভাকাত, ১৩৮। ঘরের টেঁকি, ১৩৯। বিভীষিকা, ১৪০। শয়তান, ১৪১। পাঁপনিধি, 
১৪২। ঠাকুরদাদার গল্পের ঝুলি, ১৪৩। প্রাথমিক শিক্ষ। সহচর (হিন্দী), ১৪৪। 
প্লোক-মালা) ১৪৫ মহাঁবিচ্ঞ। স্তোত্রম্ঃ ১৪৬। পাবলিক ্যাকৃসিনেটা” গাইড, ১৪৭। 

ভিষকৃসহচর,। ১৪৮। ভৈষজ্যসার, ১৪৯। শ্রীমর্ভাগবত ( পদ্চ ), ১৫০। ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণঃ 
১৫১। গোলে হররোজ। ১৫২। সুন্দরী বেলৎয়া মানিকের কেচ্ছা, ১৫৩। ছহি আহকাম" 

চ্ছালত, ১৫৪ | চাহাঁর দরবেশ, ১৫৫। লায়লি মজনু, ১৫৬। মুরেনেহার সাহাজার্দি, 

১৫৭। তুতিনামার পুথি, ১৫৮। ধর্ম মিহির, ১৫৯ । ছেরাঞজোল হক (২য় খণ্ড )। ১৬০। 

গাজিকালু ও চম্পাৰিতি, ১৬৯ । চোরহানোল বা! মজাহার মীমাংসা) ১৬২। আদি পুস্তক; 
(30915 31016), ১৬৩। পুরাতন ও নূতন ধর্মনিয়ম (শ্রী '১ ১৬৪। বৃহৎ সপ্তকাও 

রামায়ণ ১৬৫। চৈতন্তলীল! নাটক, ১৬৬। যুগল মিলন, ১৬৭। নিমাই সন্ন্যাস, ১৬৮। 

চৈতন্তচক্দ্রোৰয় নাটক, ১৬৯। যোগিনীতন্ত্রমূ, ১৭০। শ্রীগ্রীভক্তমাল গ্রন্থঃ ১৭১। বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১মাংশ, ১৭২। কাঁপণস আবাদ) ১৭৩। ' গানওয়ালী, ১৭৪। 

বালচিকিৎস!, ১৭৫ | জ্বরচিকিৎসা, ১৭৬। -শিক্ষা্রচার, ১৭৭। 90285 ০৫ 99109 

( তিব্বতীয় ), ১৭৮।| গদ্ধবণিক্ মাসিক পত্রিকা, ২য় ভাগ, ৫-_-১২ সংখ্যা, ৩য় ভাগ, ১1২ 

খ্যা। ১৭৯। শ্রীগৌরাঙসেবকঃ ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮৯ । শ্বাস্থ্য-সমাচার, ১ম বর্ষ, ১--৮৪ 
১১--১২ সংখ্যা। ২য় বর্ষঃ ১১ ২, ৩১ ৯) ১০ম সংখ্যা, ১৮১ । সাহিত্য-সংবাদ, ৩য় বর্ধ) ১ম সংখ্যা) 
১৮২। শাশ্বতী, ১ম খণ্ড, ১ম; ২য় সংখ্যা) ১৮৩। গল্পালহরী, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ, ৫৬), ৭-৮১ ৯১৪, 
১১-১২ সংখ্যা) ৫ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ৬ষ্ঠ সম্পূর্ণ, ৭ম বর্ষ। ১--৮ম সংখ্য|) ১৮৪ | গৃহস্থঃ ৪র্থ বর্ধ, 

৮১ ৯? ১ম সংখ্যা, ৮ম বর্ষ, ১--১*ম সংখ্যা, ১৮৫। সন্মিলনী) ১১শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১২শ ব্য 

ন্পূ্ণ, ১৩শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৪শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৮৬ । সম্মিলন, ২য় বর্ষ, ১ম ৭ণ্ড, ১৮৭। শিক্ষা- 

নমবায়, ২য় বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, ১৮৮1 সৌরভ, ১ম বর্ষ, ৫--১০ সংখ্যা, ১৮৯:। সমাজ-চিত্র, 

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯* | সন্দেশ) ১ম বর্ষ, ১ম, ২য়, ৪র্থ সংখ্যা) ১৯১ । সুপ্রভাত, ৬ বর্য)১২শ 

খ্যা, ১৯২। হিচ্কুপত্রিকা১ ২০শ বর্ষ, ১, ২) ৩ সংখ্য।? ১৯৩। স্বাস্থা) ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
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১৯৪। সরণী, ১ম বর্ষ, ১১১ সংখ্যা) ১৯৫1 সোপান, ৪র্থ ভাগ, ১ম) ২য়) ওয় ভাগ, 

১১ ও ১২ সংখ্যা, ১৯৬। পল্লীবাণী, ২য় বর্ষ সম্পূর্ণঃ ৩য় বর্ষ, ১মন৪র্থ, ৬ষ্ঠ-১১শ সংখ্যা, ৪র্থ 
সম্পূর্ণ, ৫ম বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৯৭। যোগবল, ২য় বর্ষ, ওয়-৪র্থ, ৫০৬১ ৭ম-৮ম 
খ্যা) ১৯৮। যুবক, ১৭শ ভাগ, ১ম, ২য়) ১৯৯ | যমুনা) 5র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ ১-৪ 

খ্যা, ২০০ ॥ যোগীসখা, ১৬শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ১৭শ বর্ষ, ৬-১২ সংখ্যা, ১৮শ বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০১। 

তিলিসমাচার, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যাঃ ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২০২। দীপালি। ১ম বর্ষ, ১) ২৪৩ 

২) ২০৩। ফুবতার1, ১ম বর্ম) ২য় সংখ্য। ২৯৪ | বাঁহী, ৪র্থ বছর) ৭) ৮ ৯ সংখ্যা, ৮ম রে 

১--৯ সংখ্যা, ২০৫1 বঙ্গদর্শন, ১৩শ বর্ষ, ২য় ওয় সংখ্যা ২,৬। বিজুলী, ২য় ভাগ, ১২শ 

₹খ্যা, ২*৭| তিলিবান্ধব ২য় বর্ষ, ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্যা। ২০৮। তোষিপী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম) ২য়, 

৩য় সংখ্যা, ৩য় বর্ষ) ১২শ সংখ্যাঃ ২০৯ | তারা, ৫ম বর্ষঃ ২য় ৩য় সংখ্যা!) ৪--১২শ 

সংখ্যা, ২১০ | বৈশ্ঠুপত্রিক।, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ২১১ | ব্যবসায়ী, ২য় বর্ষ, ৭ম 

'সংখয|) ২১২ | বিকাশ, ১ম বর্ষ, ৩য়--৫ম সংখ্যা, ২১৩ | বিজ্ঞান, ২য় বর্ষ) ৩য় 

খ্যা, ২১৪ | বৈষ্ঞবসমাজ। ওয় ভাগ, ১ম২য়) ৩য়৪র্থ সংখ্যা) এর্থ ভাগ, ২য় 

৩য়, ২১৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫০ বর্ষ, ৫৯৭) ৫৯৮, ৫৯৯ সংখ্যা, ২১৬। বাণী, ১ম বর্ষ, 
৪র্থ সংখ্যা, ২১৭ | ভারতমহিলা, ৮ম ভাগ, ১*ম, ১১শ সংখ্যা, ৯ম ভাগ, ১ম, ২য় সংখ্য।, 

২১৮। আযুর্কেদবিকাঁশ; ১ম বর্ষ। ১ম, ২য় সংখ্যা) ২১৯। আধুর্কেপত্রিকা, ১ম ভাঁগ, ৯ম ১ম 

সংখ্যা, ২২০। আযুর্ব্বদহিতৈধী। ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্য!) ২২১। অঞ্জলি, ১ম বর্ষ, ১৬১ ১ম 

সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১ম ২য় সংখ্যা, ২২২। অবসর, নম ভাগ, ১০ম সংখ্যা) ২২৩। আর্য কায়স্থ- 

প্রতিভা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম ২য় ৩য় সংখ্যা, ২২৪। কায়স্থসমাজ ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ, ১-৬ সংখ্যা, 

২য় ভাগ, ১--৬ স্থ্য।॥ ২য় বর্ষ, ১-৭ সংখ্যা) ১১শ, ১২১ ৩য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৫। কুশদহ, ৫ম 

বর্ষ, ২য় ৩য় ৪র্থ সংখ্য॥ নবপধ্যায়। ১ম বর্ষ সম্পূর্ণ, ২২৬। চিকিৎসাদর্পণ, ১ম বর্ষ, ১, য়, 

৩য় সংখ্যা, ২২৭। কৃষিসম্পদ, ৩য় বর্ষ সম্পূর্ণ। ২২৮। কাজের লোক, ১১শ সম্পূর্ণ, ১২শ 

সম্পূর্ণ, ১৩শ সম্পূর্ণ, ১৪শ ১ম--৮ম। ১১শ--১২শ সংখ্যা) ৯৫শ জম্পূর্ণ, ১৬শ সম্পূর্ণ, ১৭শ 

১ম--৫ম সংখ), ২২৯ | হাকিম, ১ম বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ) ৫ম, ৬ সংখ), ২৩০ । রৌদ্রপালগুবো ধিনী, 

১ম সংখ্যা, ২৩১। উপাসনা) ৯ম বর্ষঃ ৯০১০ ংখ্য। ২৩২। নববাণী, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, 

২৩৩ | নাট্য পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৩৪। প্রতিভাঃ ২য় বর্ষ, ১১ ১২শ নংখ্যা, ২৩৫। 

ভ্ীত্বীগৌরাগ-বিষ্ণপ্রিয়া। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ২৩৬। প্রভাত, ১ম ভাগ, ১ম ২য় সংখ্যা, 

২৩৭ | শ্রীজৈ নসিদ্ধান্তভাঞ্কর, ১ম ভাঁগ। ১ম কিরণ, ২৩৮। প্রবাসী, ১৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় 

৪র্থ সংখ্যা, ২৩৮। ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, ১ম. ২য় সংখ্যা, ২৩৯। ভারতী, ৩৭শ বর্ষ, ওয় চর্থ 

সংখ্যা, ২৪*। ইসলাম আভা, ১ম বর্ষ) ২য়-৩য় সংখ্যা, ২৪১। মহাঁজনবন্ধু, ১৩শ বর্ষ, ১ম ২য় 

খা! । 
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ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 
মহামছে(পাধ্যায় পণ্ডিতরাঁজ যাদবেশ্বর তর্করত়্ কবিস্াট ম€াঁশয়ের 

পরনোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহৃত। 
২২এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১১ ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৪১ রবিবার, সন্ধা! ৫॥* টা । 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ বি এল্--সভাপতি। 
সভাপতি মহাশয় এই অধিবেশনের উদ্দেস্ত জ্ঞ।পন করিয়া কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্জ- 

নাথ সোম কবিভূষণ মহ।শয়কে পরলোকগত পঙ্ডতৃরাজের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
অনুরোধ করিলেন । 



৬ষ্ঠ বিশেষ ] কার্ধা-বিবরণ ৫৯ 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন,-_-“মহামহৌপাধ্যায় 

পণ্ডিতরাঁজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব কবিসম্াট, মহাঁশয়কে * “ভারতবর্ষ” কাধ্যালয়ে প্রশ্থম দর্শন 

করি। 'ভারতবর্ধ”-সম্পদক মহাশয় তাহাকে আমার সামান্য পরিচয় দেওয়ামাত্র তিনি 

একেব।রে প্রসন-হাস্যে আমাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন। তাহার বিপুল সহদয়তাঃ 

অপূর্ধব সরঙগত| ও মহান্ উদ্ধার হৃদয়ের সেই জীবন্ত চিত্রটি, আজিও ভুলিতে পারি নাঈ। 
এক হিসাবে পণ্ডিতরাজ সে কালের লোক ছিলেন। কিক তিনি প্রাচীন সংস্কত সম্প্রদায়- 
ভুক্ত হইলেও বর্তমান বাঙ্গালা ভাঁষাঁর বিশেষ অনুকলত| প্রকাশ করিতেন। মাইকেল 

মধুহুদনের তিনি বিশ্বেষ অনুরাগী ছিলেন এবং মধুক্দনেব আদর্শে তিনি “দ্রৌপদী নামে 
একখানি কাব্য রচন| করেন। মধুস্দনের প্রতি তাহার এতদুর অন্থরাগ ছিল যে, তিনি 
ুক্তকঠে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন, “মধুহুদন খুষ্টধর্মের আবরণে একজন পূর্ণ হিন্দু 

ছিপেন।”” ইহাতে মধুসথদনের প্রতি তীহার হৃদয়ের গভীরত| প্রকাশ পায়। বর্তমান 
স/হিত্যে সপ্গীবন-রসের অভাব; প্রাণহীনত! ও নিজ্জীবতার বিষয় তিনি ১৩২০ লালে 
কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনের স]হিত্য-শাখার সভাপতির" অভিভাষণে ব্যক্ত করিয়! হুঃখ 
প্রকাশ করেন। শ্রী অভিভাঁষণে তিনি মধুহুদনের ভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, 
তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল,_ 

"একদিন উত্তর -গোগৃছের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গর্জনে বিরাটগুজ উত্তর 

বীর হুইয়াও চেতন! হারাইয়াছিলেন ; প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধজয়ের আশ! নাই অবধারণ 
করিয়াছিল; একদিন মধুহুদনের মুখমারুতে প্রপৃরিত হইয়া দেবদত্ব শঙ্খের সহিত পাচ" 
জন্য শঙ্খ প্রলয়-পয়োনিধির থেরগর্জনে দ্বিগ্বিঞ্জয়ী মহারথদিগকে পর্য্স্ত ভীত স্তম্ভিত; 

রোমাঞ্চিত, স্বেদখিল্ন ও বিপর্যস্ত করিয়৷ তুলিয়/ছিল। সে গম্ভীর গর্জন কি আর কৰির 
মুখে গুনিব না? “চিরদিনই কি বীণার নিণ, বেণুধ্বনি ও নূপুর-শিঞ্জিত শুনিব? 

বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাঁদবধে বাঙ্গালীর মেখমন্দ্র গভীর 
ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না৷ কেন - এই জন্য হুঃখ হয়।” তিনি কবি এবং 

পণ্ডিত ছিলেন। সকল সাঁহিত্যিককেই উৎমাহিত করিতেন ।” 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার 

সম্পা্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্্রচজ্জ রায় চৌধুরী মহাশয় “পঞ্ডিতরা যাদবেশ্বর'* শীর্ষক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। নিয়ে প্রবন্ধের সার মর্ম প্রদত্ত হইল, 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ য।দবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের তিরোভ।বে উত্তরবঙ্গের ও 
সমগ্র দেশের অপুরণীয় ক্ষতি হুইয়াছে। প্রাচীন ত্রান্মণ-পণ্ডিত-সমাজের একটা উজ্জল 
ররর লোপ হইয়াছে। তিনি রঙ্গপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ 
গ্রামে পূর্বে বহু পঞ্ডিতের*আবাস ছিল এবং অসংখ্য টোল ছিল । বজবিশ্রত পণ্ডিত 
ফপ্রমলল .ন্যায়ালঙ্কার তাহার পূর্বপুরুষ । কৈশোরে তিনি বারাণসীধামে শিক্ষার জন্য 



৬০ , বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩১শ বর্ষের 

গমন করেন। তথায় ৬কৈলাসচন্ত্র শিরে।মণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও টৈশেষিকদর্শন 
এবং স্বামী বিশুব্ধানন্দের নিকট বেদান্ত ও যে।গদর্শন অধ্যয়ন করেন। তাহার জ্ঞানের 

গভীরত! ও কবিত্বশক্তির পারচয় পাইয়! কুইন্স কলেজের প্রধানাধ্যাপক গ্রিফিথ.স্ সাহেব 

তাহাকে উল্ত কলেজে আহ্বান করেন। সে সময়ে উক্ত কলেজে প্রত্বতত্ববিৎ ডাঃ ভিনিস্ও 

পাঠ করিতেন। বার(ণমী হইতে শিক্ষ। সমাপনান্তে তিনি রঙ্গপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
ও পরে এ বিদ্যালয় রঙ্গপুর কলেজে পরিণত হইলে তথায় অধ্যাপন! করেন। নান! কারণে, 
বিশেষতঃ স্থ!নটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় কলেজটী উঠিয়। যায়। তখন নান! স্থান হইতে 

অধ্যাপকত। করিব।র জন্য আহৃত হইলেও তিনি ধেশে থাঁকিয় রঙ্গপুরকে নান! শান্ত্রলোচনার 

কেন্্র করিবার জন্যই রঙ্গপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। দেশীয় জমিদারগণ ও কর্তৃপক্ষগণ, 
বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘে.ষ মহাশয়ের ম্বগীয় পিন কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় তাহাকে 

বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন । . রঙ্গপুর চতুপ্প।টতে (পাক টোলে) দেশবিদেশ হইতে বহু 

বিদ্য/ণী সমবেত হইত। তহ।র একটা বিশেবত্ব ছি' যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যাপনায় তুল্য 
ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন । তিনি প্রাচ্য ও প্রতীয দর্শনের তুলনা পুর্বক সমালোচন! করিতে, 

শ্বৃতিশান্ত্রের বিচারে ও ভগবত ব্যাথ্য।য় সিদ্ধহস্ত ছিলেন । কাকিনাধিপ।ত র|জ| শল্ভুচন্ত্র এক 

সময় বিক্রমাদিতে;র অন্করণে তাহ।র রাজধানীতে নবরত্বের সমাবেশ করেন । পগ্ডিতরাজের 

জো ভ্র।তা। হেমোদ্বাহকাবাঃ ও 'বিজগ্রিনী কাণ্য ,গ্রেণেত৷ শ্রীশচন্ত্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় 

উক্ত নবরত্রের অন্যতম ছিলেন। স্যর জভদ্ধ গ্রিয়।স'ন উক্ত বিগ্ভালঙ্ক'র ম:1শয়ের নিকট বাঙ্গালা 

ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন । পণ্ডিতরাজ য|দবেশ্বর, গ্রিয়াসন সাহেবের 15770015080 51৮৩0 

০ [101 রচনায় যথেষ্ট সাহাধ্য করেন | সউক্ত নবরত্ের অন্যতম রতু তারাশঙ্করের বংশধর 

হরশঙ্কর-এবর্তিত "'রঙ্গপুর-বার্তাবহ'” পত্রিক! গ|জ। শস্তুন্দ্রের পরিচালনে কাকিন! হইতে 
যখন “রঙ্গপুর-দিক-প্রক।শ” নামে প্রকাশিত হয়, তখন পণ্ডিতর।জ এই পত্রিকায় এবং 

রাজসাহী হইতে এাক!|শিত “হিন্দু-রঞ্জিকা”য় বহু সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। কাশীতে শিক্ষা 

সম[পনান্তে তাহ।র অধ্যপক ৬কল|সচন্দ্র শিরোমণি মহ।শয়ের নিকট তিনি /তর্বরত্ব্”। 

নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজের নিকট "পণ্ডিতরা'জ”, বারাণসীতে ভারতবধষীয় পণ্ডিত-মগুঙ্গীর নিকট 

“কবিসন্ত্রট" এব ভারত-ধর্মমহামগুলের নিকট “পণ্ডিতকেশরী” উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি 

রায় সাহেব যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঞ্গ মহাশয়কে 'প্রাচ্যবিদ্ঞ/মহার্ণব' এবং শ্রীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ 
চৌধুরী মহাশয়কে 'ভ্ীক) ভীধুক্ ললিতকুম।র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কে 'বিস্তারত্ব+ শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুম।র মৈত্রেয় মহ।শয়কে 'পঞ্চনন”, মহা'মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্মনাথ ভট্টাচার্য; বিস্তা- 

(বনোদ মহাশয়কে 'তত্বসরশ্বতী, পণ্ডিত প্রযুক্ত রসিকামোহম চক্রবর্তী মহাশয়কে বিদ্যা ভূষণ' 
এবং স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুদোপাধ্যায় মহা!শয়কে 'সরম্বতী” উপাধি দান করিয়। বিশেষ 

প্রীতি বোধ করিয়।ছিলেন' «২ 

তিনি অনর্গল সংস্কত ভাষায় বক্তৃতা করিতে পাঁরিতেন | পণ্ডিত রমা- 
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বাঈ ইহার সহিত কবিতায় কথোপকথন ও সমস্তাপুরণ করিয়া! ইহার শিষ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন। *“মিত্রগোঠী)* “বিগ্ধোদয়” প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি সংস্কৃত প্রবন্ধার্দি লিখিতেন । 

“বাণবিজয়” ন।মক একখানি সংস্কৃত গণ্চ গ্রন্থ তিনি অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্ষুত্র 

বৃহৎ অনেক গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে সুভদ্র।-হরণ। চক্ররদূত, প্রশাস্তকুস্থম, অশ্রবিন্দু, 
রাঁজ্যাভিষেক-কাব্য, রত্রকোষক।ব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এততঘ্যতীত অন্পূর্ণান্তোব্রং, 

শিবন্তোত্রং) গঙ্গ দর্শনকাব্যং ভারতগথ। প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উপাধি 
পরীক্ষার এ্রবন্তনের পর হইতে তিনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং সংস্কৃত বোর্ডের 

মাননীয় সদন্তরূপে গৃহীত হন। তীহার ভ্রাতুপ্পুত্র ভভ্রীশ্বর বিদ্ালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র 
অধ্যাপক কে|কিলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় এক্ষণে সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি । 

বাঙ্গালা ভা! এবং তাহার আলোচনা ও প্রসারের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
বাণালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্চিক ছিলেন। প্রায় ২* বৎসর পূর্বে 

রঞগপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের শ।খ।-প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এক সময়ে 

তিনি এঁ শাখার সভাপতি ছিলেন। উত্তরবঙ্গবাঁসী সাহিত্যিকগণ এ শাখা-পরিষদে তাঁহাকে 

বদ্ধন। করেন। রঙ্গপুর শাখ-পরিষদের অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিতা*সম্মিজনের বগুড়ার 

অধিবেশনে তিনি সভাপতি-পদে বৃত হন। ১৩২* বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় বদীয়-সাহিত্য 

সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে সাহিত্য-শ।খার সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের 

অধিকাংশ সাপ্ত/হিক, মাসিক গ্রস্ৃতি সাময়িক পত্রে তাহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 

তিনি 'মেঘনাদ বধের অনুকরণে “ক্রোপদী" কাব্য রচনা! করেন। ভাষা-সাহিত্যে তিনি 

অধিক গ্রন্থ ন পিখিলেও তাহার “সংসার-নিরস্ন'”, “অশো।ক” ( উপস্ঠাস ), “এক।দশীতন্ব'”। 

“ত্রিসন্ধাাতত্ব' উল্লেথষে।গ্য । এতত্বতীত আশ। কাব্যের সমালোচন|, মুণালিনীর 

সম/লোচন।) বিলাতি*বিচার, আমি একটি অবতার প্রভৃতি কতকগুলি সমালোচনা ও 

সা/জিক নক্স|র পুভ্তিক। 'লখিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিম-যুগের লোক হইয়া অক্ষয়চন্্রঃ ইন 
নাথ, কালীগ্রসন্ন প্রভৃতি সাছিত্যিক বন্ধুর গ্রাণালীতেই মাতৃভাষার সেবা করিতেন। 
কবি শ্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তিনি বিদ্যাপতির ছন্ে পত্র ব্যবহার করিতেন। 

তাহা বৈদেশিক সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে মিঃ এফ এচ স্তাইন, মিঃ বেভাণি রিজলি, স্যর 

জর্জ গ্রিয়াসন, স্তর উইলিয়ম গেইট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্তমান রঙগপুর 

কারম।ইকেল কলে এ্রতিষ্ঠার মুলে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন । জীবনের শেষ 

কয় বৎসর তিনি বারাঁণসীধামে বাস করিতেন । সেখানেও তিনি তাঁহার বাড়ীতে সাহিতি- 

কের বৈঠক অমাইয়! তুলিতেন। 
বন্গভঙগের আন্দোলনের সময় তিনি তাহার স্বভাবদিদ্ধ স্বধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়া, 

বঙ্গভঙ্গের ভীষণ প্রতিধাধ করিয়া বন্তৃতাদি করিয়াছিলেন । তাহার ফলে তিনি রাজপুরুষগণ 

কর্তৃক 97990191 0019:2919 নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে বিশেষ অপমানিত হন এবং 
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তাহার উপাধি ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্ হইয়|ছিলেন। তৎপরে. রাজসরকার এই আদেশ 
প্রত্যাহার করেন। 

তিনি সমগ্র ব্রাহ্গণ-পণ্ডিত-সমাজের প্রতিকূলে মমুদ্রধা! শাস্্রবিরুদ্ধ লহে বলিয়। মত 
গ্রকাশ করেন। উত্তরপঙ্গের রাজবংশ/দিগের ব্রাত্য ইনি গ্রমাণ করেন, কিন্তু বাতা 
প্রাঃশ্চিতত দ্বার দূর হওয়া! তাহার মতবিরদ্ধ ছিল। কলিতে বাল্যবিবাহ ও গান্ধব্ষ বিবাত 
চলিতে পারে, ইহাই তাহার মত ছিল। তাহার উদ।র ধর্মমত ও রাজনৈতিক মতের উল্লেহ 
করিয়৷ রাজপুরুষগণ তাহাকে [১0111081 পণ্ডিত আখ্যা! দিয়াছিলেন । এই গত্ডিতরাজের 
মৃত্যুতে বঙ্গদেশ দীন হইয়াছে ও উত্তরবঙ্গ তমস|বুত হইয়াছে । 

যুক্ত স্থরেন্্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হুইলে পর মভ1পতি মহাশয় বলিলেন,_-“উত্তর- 
বঙ্গের বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ পঙ্ডিতরাজ্ের তিরোধানে দেশের ও বঙ্গসাহিতোর 
যে ক্ষতি হইয়াছে' তাহা অদ্য বক্তৃরয়ের বক্তৃত|য় সকলেই বুঝিতে পারিলেন। ২* বংমর 
পুর্বে বঙ্গতঙ্গের আন্দোলনের সময় প্রথম তাহার দহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। পরে 
রাজসাহি ও দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সঘ্রিলনে তাহার সহিত ধনিষ্ঠত। হয়। তাহা 

পাণ্ডিত্য অগাধ এবং কবিত্ব-শক্তি বরণীয় ছিল। নর্ববিধ জাতীয় কার্যে তিনি অকপট 
যোগদান করিতেন। এরূপ পণ্ডিত ও কবিকে হারাইয় বঙগতাষা দীনা হইছে । গ্রককত 
বরণ পর্ডিতের গ্তায় তিনি জীবনেত্স শেষভাগে সংসার ত্যাগ কন্ধিয়া'. বর ধা 
জীবন যাপন করিতেছিলেন।” অতঃপর তিনি নিয়ো প্রস্তাব উপস্থিত করিদৈদ,-.. 

"উত্তরবঙ্গের গ্রাণশ্থরূপ। সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ দেবক, চি জাতীর 

কার্যের সহায়ক মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতরাঁজ যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের পরলোকগধনে 
বঙ্গদেশ ও বঙগতায| দীন! হইয়াছেন। বঙগীর়-সাছিত্য-পরিষৎ এই. বিশেষ অধিবেশনে: সমবেত 
হ্ঠ্যা তাহার 'জন্ত গভীর শোকগ্রকাশ করিতেছেন এবং তাহায় শোকাতিভুত পরিবারের 
নিকট সদবেধন! জ্ঞাপন করিতেছেন ।" 

মকলে দণ্ডায়মান হইয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

রায় জ্ীযুকত চুণীলাল বন্ধু বাহ1ছুর সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্তবাদ রন করিয়ে । 
তৎপরে মভাতঙ্গ হয়। ৰ 7 

প্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ' নি বিকার 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 



চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 
২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩১১ ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪১ রবিবার, অপরাহু ৫টা। 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহাছুর রসায়নাচার্ধ্য দি আই ই. আই এস ও, 
এম বি, এফ সি এস-_সভাপতি 

আলোচ্য বিষয়--+১| গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য 

নির্বাচন । ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদ্ব।তুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । ৪। প্রাচীন 
পুথির বিবরণ পাঠ । ৫। প্রবন্ধ-পাঠ--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবত- 
রত, এম এ মহাশয়ের “নীলকণ্ঠের স্বরচিত জীবনী ও পদ্বলী” শীর্ষক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ। 

সহকারী সভাপতি-__রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থ বাহার সি আইই, আই এস ও, 

এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন । 

১। গত অধিবেশন দুইটির কার্যযবিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহ,ত হইল। 
২। কোন প্রস্তাব উপস্থিত ন! থাকায় কোন সাধারণ সংস্য নির্বাচন হইল না | 
৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ মহাশয় উপহার প্রাপ্ত ১৫ খানি 

গ্রাচীন পুথি, ২৫ খানি বাঙ্গাল! ও ৮ খানি ইংরেম্ী পুস্তকের তালিক। পাঠ করিলেন 
এবং উপহাঁরদ্ভূগণকে. ধন/বাঘ- দিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, প্রাচীন পুখি- 

গুলির মধ্যে জীবগোত্বামীর ভাঁগবতসন্দর্ভ ( যট্সনার্ভ ) পুখিখানি হুশ্রাপ্য--এ পুথি 
অন্ত কোন লাইব্রেরীতে নাই। এই পুথি পাইয়৷ পরিষদের পুথিশালার বিশেষ গৌরব 
বৃদ্ধি হইল। “ক” পরিশিষ্টে পুথি ও পুস্তকের তালিক! প্রদত্ত হইল। 

৪1 প্নীলকর্ঠের "স্বরচিত জীবনী ও পদাবলী” নামক প্রবন্থলেখক আধ্যাপক শ্রীযুক্ত 

বিদানবিহারী ম্ুমদার ভাগবতরত় এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে ন! পারায় সম্পাদক 
ভীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রবন্ধের সার মর্ঘট পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাধ দিলেন। সভাপতি মহাশয়কে 

ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্ন হইল। 

্ারকানাথ মুখোপাধ্যায় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 

ক--পরিশিষ্ট নি 

.. উপহার্রাণড পুস্তক ও পুথ্রি তালিকা : 

উর রিসার্চ সোসাইটার সম্পাদক, উপহত, পুস্তক, __ 

1১]. 209 1740-027 38095) ৮০৮? [২] 4 08৮910806০1 06 5807890- 

1০05041 1761৩ 10 019 1196908:06 809. ৮2750019  3956970 5০৫1৬, 



৬৪ বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বধের 

ডাঃ ্রীযুক বিমল।চরণ লাহা--1৩] 4১501976 1110-170120 10590102 181095) ৬০, 

1) [8] 1176 [446ি 20. ৬01 ০ 3000178£1)059. 1৫] 1179 30001719 00. 

06060013 ০ 501115. [৬] 17150011081 09162011755 [৭] 0106 197 ০6 ০10 

7 87105 1002. [৮] 0900 49৮ মাজু পাবলিক লাইব্রেটীর সম্পাদক-_ 

(৯) 250০৮ 01 07০ 142)0. 29110 1401019 60:  99215 হি হ০2--24. 

ভীযুক্ত জিতেত্ত্রনাথ বন্থ-(১*) বিস্তাসাগর, ( ১১) শ্রীরামানুজ-চরিত, ( ১২ ) 

জীমস্তগবাগীত1, ১ম ষটক, (১৩) এর, ২য় ষটক, (১৪) আত্ম-চরিত, [শিবনাথ 

শাস্ত্রী] (১৫) ভারতের সাধনা, [১৬] খদ্ধি) [১৭] বিবিধ ধর্মসঙ্গীত ও ব্রক্গ- 

সঙ্গীত। [ ৮] মানসী, ৪র্থ বর্ষ, ১৩১৮--১৯, [১৯] এ, পঞ্চম বর্ষ। ১৩২* [ ৮ম-- 

১২শ সংখ্যা], [২৭] এ, ৬ঠ ভাগ, [ ২য়--৭ম সংখ্যা?) [২১] শ্রী) প্র, ১৩২১ 

[ বৈশাখ আশ্বিন], [২২] এ, এ, ২য় খণ্ড এ, [ কার্তিক-_চৈত্র ], [২৩] মানসী 
ও মর্্ববাণী, *১শ বর্ষ, ১৩২৫--২৬, 1২৪] এ, ১২শ বর্ষ) ১৩২৬-২৭, [২৫] এ, 

১৩শ বর্ষ ১৩২৭--২৮১ [২৬] শ্রীব্রঙ্গ-বৈবর্ত পুরাণ। বরেন্দ্র-অনুসন্ধ|ন-সমিতির সম্পাদ্ক-_ 

[ রাঁজসাহী ],-(২৭] কাশিকা-বিবরণ পঞ্জিকা ১ম ভাগ, [২৮] এ, ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, 

[২৯] এ, এ, ২য় খণ্ড, [৩৯] ভাষাবৃতিঃ, [৩১] ধাতুগ্রদীপঃ, [৩২] তারা- 

তত্্রমূ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বিমলাচরণ লাহা__[ ৩৩--৩৪] সৌন্রনদ কাব্য, [২ খানি]। 

উপহারপ্রাপ্ত পুথি 

উপহারদাতা--শ্রীযুক্ত বিম।নধিহা রী মজুমদার ভাগবতব্রত্ব, এম এ, উপহৃত পুস্তক-_ 
১। লঘুভাগবতামৃত, ২। স্তবমালা, ৩। ভাগবতসনর্ভ ৪ পদ।মৃতসমুদ্র, [ খণ্ডিত ], 

৫) স্তবাবলী, ৬1 বিদগ্ধমাধব নাটক, ৭। তক্তিরসামৃতিন্ধু (খণ্ডিত), *। হংসবত, 

৯। মুক্তাচরিত। ১*। বেদাস্তসার, ১১।" ভাবার্থদীপিকাদীপনঃ, ১২। গোবিন্দলীলা- 

মৃত ( খণ্ডিত), ১৩। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১৪। ছুল্লভসার খণ্ডিত), ১৫। গীতচিস্তামণি 
[ পূর্বভাগ? খণ্ডিত ]। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের উপহ্ৃত পুথি 

উপহারদাতা--শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র সিংহ, ১। কৃন্ধপুরাঁণ। ২ | পন্মপুরাণঃ ৩। বর হ- 
পুরাণ, ৪1 পিঙ্গনুরাঁণ (খণ্ডিত ), ৫1 অগ্নিপুরাণ (খণ্ডিত), ৬। মার্বগডে় পুরাণ (খণ্ডিত'। 
৭) মত্্তপুরাণ, ৮1 দেবীপুরাঁণ (খণ্ডিত), ৯। নৃসিংহপুয়াগ, ১*। রামায়ণ - আদি ও 
অযোধ্যা, ,১। এঁ- অরণ্য, কিকিন্ধা| ও নুনারাকাণ্ড, ১২। এঁ- লঙ্কা! ও উত্তরাকাণ্ড, ১৩। 

শ্রীমস্তাগবত -১- ৬ স্বন্ধ, ১৪। মহাভারত-- কর্ণপর্বব, ১৫। ভগবস্তক্তিবিলাঁগ, ১৬। চৈতন্ 
চক্মিতামৃত--আদিখণ্ড। ১৭। খী-মধ্যথণ্ড।  ১৮। এী-অন্ত্যথণ্ড, ১৯। মহ।ভারত-_ 

জাদিপর্ব (খণ্ডিত ) ২৭ এী--সভাপর্বা (খণ্ডিত )। | 



সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 
মহিল! কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে 

শোক প্রকাশাখ আহুত 
২৯এ অগ্রহ|য়ণ ১৩৩১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহ ৫8+টা। 

্রীযুক্তা প্রিয়ম্ব্৷। দেবী বি এ__সভানেত্রী 

পরিমদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম এ, বি এল মহাশর 
বলিলেন, “বাঙ্গালার বরেণ্য মহিলা কবি গিরীন্ত্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পরলোকগমনে 

শোঁকগ্রকাশের অন্য আজ আমর! এই বিশিষ অধিবেশনে সমবেত হইয়াছি | তিনি 

সুকবি ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতাই আমরা পাঠ করিয়াছি । তাহার কবিতা 
বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ । আজ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, সেই মহিল কবির শোঁক- 
সভায় মাননীয়! বিদ্ষী শ্রীযুক্তা প্রিয়ন্বদ! দেবী মহোদয়া আজ সভঃনেত্রীর আসন অলঙ্কৃত 

করিবেন। আমি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতোঁছি।” 

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাছুর রসায়নাাধ্য সিআইই, আই এস ও, এম বি, 
এফ সি এদ্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন 

শরীযুক্ত| প্রিয়ন্বদা দেবী মহোদয়! সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া, কবিশেখর শ্রীযুক্ত 

নগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে তাহার কবিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে 

জীযুক্ত নগেন্্ বাবু তাহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। | 

: তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৬গিরীজ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার সংক্ষিপ্ত 

জীবনী প1ঠ করিলেন। 
অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতল!ল বস্থু নাট্যকলাস্ুধাকর মহাশয় বলিলেন।_«“নলিনী লিখিত এই 

মুলার হীরামণিমুক্তা"থচিত প্রবন্ধটি শুনিয়া আজ খুব পরিতৃপ্ডি লাভ করিলাম । তার প্রবন্ধ 
অতি শ্রুতিমধুর হয়েছে ও তাহাতে ঘটনার সমাবেশ বেশ আছে। নলিনী আমার চেয়ে 
অল্প বয়সের, এই জন্ত তাঁর স্থৃতিশক্তি এখনও প্রথর আছে। বহু কালের কথা, শর্গীয়া 
গিরীন্রমোহিনীর বিষয়ে সব কথ! আমার ন্মরণ নাই-_যা কিছু বল্ব_-তা & নলিনীর প্রবন্ধ 

হতেই বল্ব। আমার স্বতিশক্তির অনেক হাস হয়েছে। স্বতিপক্তি সম্বন্ধে একটা অগ্রাস 
সঙ্গিক কথ! এখানে বলে নি। বিলাতে কোন এক পর্লা-গির্জায় প্রত্যহ উপাসনাস্তে পুরোহিত 
মহাশয় গির্জার ছারে আসিয়া দড়াইতেন এবং তাঁহার বর্তৃতায় কি ফল হইতেছে, তাহা কোন 
ফৌন শ্রোতাকে জিজ্ঞ।সা৷ করিতেন। এক দিন এক আশা বছরের বৃদ্ধ কৃষককে তিনি জিজ্ঞাসা 

কমূলেন,_-“চ্্যা হে বাপু) এই যে রোজ রোজ গির্জায় এসে বক্ত.ত৷ শুন্ছ, উপাসনা কর্ছ। 
৪ 



৬৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বধের 

এখন বল ত“ডা1)০ 05৪50 ৮০এ--কে তোমায় সৃষ্টি করেছে 1* বৃদ্ধ কোন উত্তরই 

করূতে পার্ল না । পাশেই একটি ৫ বছরের বালক ছিল-_তাকেও এ প্রশ্ন করতেই সে 
উত্তর দিল, কেন? 3০ ( ঈশ্বর )। বৃদ্ধ তখন বল্লে, দেখুন মশায়, এ ছেলেটি অতি অন 
দিন জন্মেছে, ওর শ্ররণশক্তি ত থাকবেই; আমি ওর চেয়ে ৭৫ বছর জাগে জন্মেছি--কি 
করে সব পুরাঁণ কথা মনে থাকবে বলুন ত? আমারও সেই দ্শা--তাই নলিনীর় কথা 
হতেই ২1৪ কথ মনে করে কিছু বগ্ব। ব্যোমকেশের পর নলিনী সাহিত্য-পরিষদে শতদল 
কমলের স্তায় বিকশিত ইয়ে উঠেছে । তার সৌরভে সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সেবীর! মশগুল 

হয়ে আছেন। হেন, নবীন, ম|ইকেলের পূর্বে বাঙ্গ'লার আর এক শ্রেণীর কবি ছিলেন ।-- 
ভাদের পূর্বে ধৈষ্ঠব-কবিরা ছিলেন। হরু ঠাকুর, রাম বস্থ এভূতি কবি ছিলেন। সে সময়েও 
দ্বেশে নারী কবি ছিলেন। মধুকানের মা ভাঁল কবিতা লিখতে পারতেন। অনেক স্ত্রী 
লোকের পাদপুরণের ক্ষমতাও ছিল। এ যুগের পর গিনীন্ত্রমোহিনী, স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী 

প্রস্ভৃতি শক্তিশালিনী কবির আবির্ভাব হয়। ইহারা সকলেই বিদ্ধী। তখনকার কালেও 

বাঙ্গালার অন্তঃপুরে রীতিমত শিক্ষার প্রচলন ছিল-_পুথিগত বিদ্ত/া অনেকেই শিখিয়াছিলেন। 
নারী শক্তিম্বরূপিণী বল! হ'ত। আজকাল অবশ অনেকেরই গ্রন্থগত বিদ্ত। বেশী হয়েছে। 

গিরীন্দ্রমোহিনীর সময়ে এত স্ত্রীশিক্ষা ছিল না। ন্বর্ণকুমারী প্রসৃতি ২1৪ জন স্ত্রীকবির খুব 
প্রশংসা তখন হয়েছিল। গিরীজ্রমোহিনী হিন্দু ঘরের কুলবধু ছিলেন। বৌবাজারের জকুর 
দত্তের বাড়ীর বধূ। , তখনকার কালে অক্র.র দত্তের বাড়ী বলুলে অনেক কথা বলা হন্ত। 
বিদ্যা বুদ্ধি, ধনে মানে এ বাড়ী কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ বাড়ী ছিল। স্রোতের মত 

অর্থ ব্যয় হত--কত লোক অন! যেন একটা হাট। এই দত্ব-বাড়ী হ'তে জনেক বীরের 

উদ্ভব হয়েছিল। রাজেন্দ্র দত্ত আগে এনোপ্যাথি, পরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারীর আলোচনা 
করেন। সাধারণ লোকের মধো এই বিদেশীয় ঠিকিৎসার ফল প্রঠার' করবার জগ্ত বাড়ী বাড়ী 
বক্ত,ত! ও ওষুধ বিতরণ করে বেড়াতেন। যোগেশ দত্ত একজন লেখক ছিলেন। গিরীজমৌহিনীর 
স্বাদী নরেশ দত «রইস ও রায়ত” নামক ইংরাজী কাগজের প্রবর্তন করেন। তীদের 

যাঁড়ীয় “সাবিত্রী লাইব্রেরী”তে বহু ছুশ্রাপ্য বই ছিল এবং বিদ)| ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চা 

হ'ত। অনেক খ্যাতনাম। ব্যক্তি সেখানে বক্ত তা করতেন । এই সময় এই ঘরের একজন 
কুলবধ্ অন্ঃপুরে থাকিয়া তাহার সাহিত্য-চর্চ!র ফলম্বরূপ বঙ্গসাহিত্য-ফুঞ্জে তীহার কৰিত! 

ও কাব্য উপহার দিলেন । এ বড় কম সাহসের কথ নয় । স্বর্ণকুমারী, মানফুমারী, গিরীন্- 
মোহিনী--এঁরা সব ঝুগ্রপরিবর্তনকারী সাহিত্যিক । আমার সঙ্গে গিরীন্্রমোহিনীর কুটুদিকা 
ছিল-_সম্পর্কে তাহার দেবর ছিলাম। তথাতীত তাদের বাড়ীর সঙ্গে আমার খনিঠতাই বেশী 
ছিল। একবার তাঁদের বাড়ী গেলে ৩৪ দিন আসতে পারতাম না। আমাদের এই সম্পর্কের 
একটা সুবিধা এই ছিল যে, আমাদের তখন বেশ £০০9১ ০111 ?81৮ চলত--উভষেই রষ 

রচনা ফরতাম--কত রকম হাট! ব্যঙ্গ চল্ত। তখন ঠাট্টা করলে গাল দেওয়া! হল মনে 
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কর্তা না-। ঠা করা একট। বিদ্্যা--সৰ জিনিষেরই এক একটা 7101001903 31৫৩ 

লাছে--তাই নিয়ে রস রচন।-_ঠাট্ট। বিজ্রপ বেশ চলে--এখন সে সব উঠে গেল $০০%৫র 
সবয় 71015 নিয়েও ঠা! চল্ত। গোবিনা অধিকারী বৈষ্ণব ছিলেন, অথচ তিনি অপর 

পক্ষকে গাল দেবার সময় বৈষুবের নান! কুৎসা রচন! করে গান বীধতেন। সেটা একটা 

কষ্বতার কাজ । গিরীন্্রমেহিনীর সঙ্গে এইরূপ সাহিত্যালোচনা আমর! সে কালে করেছি। 

তিনি একট! কবিতায় শ্বামীদের নির্দয় বলে নেক লিখেছেন । এ'নির্দয় কথাটায় প্রকৃত 
পক্ষে স্বামীকে ০০001117357127 দেওয়া হয়েছে__গাল দেওয়! বা নিন্দা করা হয় নি। 

সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রাণম্বরূপ গোবিন্দ তখন ক্রীড়াশীল বালক ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী আদর্শ 
হিন্ু মহিল! ছিলেন। হিন্দুগৃহের অন্তঃপুর হতে তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ করতে পেরে. 

ছিলেন বলে আজ বঙ্গসাহিত্য তাঁর দানে সমুজ্জল । নলিনীর প্রবন্ধের রচনাঃ 

উপকরণ-সংগ্রহ অন্দর । কিন্তু সব চেয়ে সুন্র এই প্রবন্ধ-পাঁঠ। স্থন্দর ও সুলিখিত প্রবন্ধ 

এমন সুন্দর করে পড়তে না পারুলে হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ হয় না। আমি তাকে আমার 

প্রণাম জানাচ্ছি, আর প্রার্থনা করি) তার মৌরভে বাঙ্গাল! সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষৎ 
তরপুর হয়ে উঠুক । 

তৎপরে *বিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ৬/গিরীক্্রমোহিনী দাসী 
মহ্োদয়ার ' পরলোক প্রাপ্তি - উপলক্ষ্যে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শিবানীবাল! ধোষজায়৷ বে 
কবিতা 19।থয়।ছিলেন, তাহা! পাঠ-করিলেন । 

প্রাপ্ত কুষ্লাঁল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয়া গিরীন্রমোহিনী দাসী মহোদয়! 
থে পরিব,. ক্লবধূ ছিসেলঃ সেই পরিবারকে তখনকার কালে সাহেবর! 1511) :+07) 
100 7211.) বল্ত--এই সংসার বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অনেক সাহিত্যিক? স্ুলেখক 
বিধবান্ এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে জনেক বড় বড় লোক বন্তৃতাদি 
করিতেন । বিখ্যাত বাণী রুষ্চ প্রসন্ন সেনও এখানে বন্তৃতা করিয়াছিলেন । 

সর্বসন্বতিক্রমে নিয়লিখিত মন্তব্য ছুইটী গৃহী হইল। 
প্রথম নস্তব্য -- 

এবজসাহিত্যের বরেণ্য! মহিলা কবি ও “াহবী*সম্পাদিক। গিরীজ্রমোহিনী দাসী 
বহোোদয়ার পরলোক-প্রা্তিতে বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গীয়*লাহিতা-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা অপূরণীয় | বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষং এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া 
পরলোকগত! মিলা কবির জন্ত আন্তরিক শোক প্রকাশ উনিিহর এবং তাহার পোকসন্তপ্ত 

দ্বজনগণের নিকট সমবেঘন! জ্ঞাপন করিতেছেন ।” 

বতীয প্সতাব_ 
_ এবঙীয়-সাহিত্/ংপরিষ - মন্দিরে মহিলা কবি গিরীজ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার উপযুক্ত 

সৃতি রক্ষার ব্যবস্থা! কন্িবার জন্ত কার্ধ্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত ছুউক |” 



৬৮ বঙ্গী£-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের, 

'গতংপর সভানেত্রী শ্রীষুক্তা প্রিয়্ঘবা দেবী মহো য়া বলিলেন)_-«পরলোকগত! গিরীন্দ্র 

মোহিনীর সহিত যখন আমি পরিচিত হই, তখন আমি বালিকা । বেখুন কলেজে একট] 

শিল্প-মেলায় তকে দেখি । তখন হইতেই আমি তীর ন্ষেহ লাভ করি। তিনি যদিও কোন 

স্কুলে পড়েন নি. তথাপি তিনি বেশ শিক্ষিত। ছিলেন। তাঁর কবিতায় যে একটা করুণ স্তর 

পাওয়া যায়, তাহ! আন্তরিকতাঁয় পূর্ণ এবং মনের অকৃত্রিম ভাব প্রকাশ করে। তিনি য। 

অচভব কর্তেন, তাই তাঁর কবিতার ভাষায় প্রক।শ করেছিলেন--সেই চন্ঠই তাঁর কবিত্তা 
বিশ্বহদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি জীবনে অনেক বেদনা! পেয়েছিলেন--এ বেদন! মন্াস্তিক 

হলেও তার হৃদয়কে শুষ্ক করেনি-_ত্সিগ্ঠতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর কবিত! করুণামাখ। ও আস্তরি- 

কতায় পূর্ণ ছিল বলে বিশ্বের শোকার্তকে তিনি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন'। তাঁর কবিতা 
আমার হৃদয়কে বাথিত করত বলেই আমি তাঁর প্রতি চিরদিনই শ্রদ্বাসম্পর ছিলাম। 

জজ তার শোকসভায় তাঁর রি শ্রদ্ধা অর্পণ করবা! জনকাশ পেয়েছি বলে আমি আজ 

ধন্ত ।” : 

ভরীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সভানেত্রী মহোদয়াকে 
ক্কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়৷ বলিলেন, “গিরীন্রমোহিনী-রচিত “অশ্রুকণা'র কথা সকলেই জানেন। 

কিন্ত আমাদের সভানেত্রী মহোদয় রচিত :রেণুর কথ বোঁধ হয় অনেকেই জানেন না । অশ- 

কণার ভিতরে যে ব্যথা ও বেদনার ধারা ওতঃগ্রোত ভাবে প্রবাহিত, পৃজনীয়। প্রিয়্ঘদ। দেবীর: 

রেণুর ভিতরে সেই ধারা সমভাবে বহমান । নারী-ভীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ স্বামী পুত্র হারিয়ে 
অন্তরে অন্তরে তিনি গভীর বাথ! অনুভব করেছিলেন বলে অশ্রকণার কধ্রি মর্দমবেদনা যত- 

খানি বুঝতে পেরেছিলেন, অত আর কেউ পারে নি বোধ হয়। এই জন্য তার গতি 

অ।মাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই শোক সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর হবদয়ের গভীর রুদ্ধ শোক 

আজ জাগরিত হয়েছে। তিন দে শোকের বেগ সহা করতে পারেন নাই--ঠাহার কঃ 
রুদ্ধ হয়েছে। পুনরায় আমর তাহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি।* 

তৎগরে স্বর্গগত| গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহোদয়ার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র দত্ত মহাশয় 
ব্যক্তিগত ভাবে সভানেত্রী মহোদয়াকে কৃতজ্ঞত জানাইলেন এবং বলিঞ্ননে যে, তিনি তার 
মাতৃদেবীর প্রতি কতদূর রদ্ধাসম্পন্লাঃ তাহ! তাহার! কৃতজ্ঞতার সহিত অবগত আছেন।' 

পর মভাভঙগ হয়। 

শীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীহীরেঞ্জনাথ দত্ত 

সহকারী সম্পাদক । | সভাপতি । 



পঞ্চম মামিক অধিবেশন 

৬ই পৌষ ১৩৩১, ২১এ ডিসেম্বর ১৯২৪, রবিবার, অপরাহু ৫ট! | 

রায় শ্রীযুক্ত চুণলাল বস্থ বাহীছুর রসাঁয়নাচার্ষ, সি আই ই, ছাই 
এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্৮- সভাপতি । 

আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্ধবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সঘন্ত 

নির্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন । ৪। প্রাচীন 

গুথির বিবরণ পাঠ । ৫ প্রবন্ধ পাঠ-_ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ এম্ 

ডি মহাশয়ের “বঙ্গীয় মতম্তের তালিকা” শীর্ষক প্রবন্ধ ।. ৬। নিয়ম পরিবর্তন সম্বন্ধে কার্যয - 

নির্বাহক সমিতির প্রস্তাব_-( ক) ওয় নিয়মের নির্বাচন-প্রণাণীর শেষে বসিবে--“কার্য্য 

নির্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকারী স্থির করিয়! দিবেন, এব সভাপতি শাখার প্রথম অধি. 

বেশনে স্থির হইবে |” (খ) ওয় নিয়মে যোগ হইবে--“শাখার সভ্যগণের কাজ করিবার 

অন্ত লিখিত সম্মতি গ্রয়োজন এবং উপধ্যুপ্পরি চাঁরিটি অধিবেশনে অনুপস্থিত হইলে নাম বাদ 

যাইবার ব্যবস্থা হবে|” ৭ 0119768] 0০007520৩এ প্রবন্ধ ও আর্থিক সাহাষ্য প্রেরণ 

সম্বন্ধে মন্তব্য । ৮। বিবিধ। 

স্ববসন্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় এযুক্ত চুণীলাল ৰন্ু বাহাছুর সভাপতির 

আপন গ্রহণ করিলেনণ * 

১। গত' অধিবেশনের কার্যবিবরণ খাতায় লিপিবদ্ধ না হওয়ায় পঠিত 

'হইল ন|। 

২। কোন নূতন নাম সদন্তের জন্য কেহ প্রস্তাব না করায় কেহ সাধারণ সম 

নির্বাচিত হইলেন ন।। 

৩। »ক"” পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদূশিত হইল এবং রিনা 

কৃতজত। জ্ঞাপন কর! হইল। 
$। প্রাচীন পুথির বিবরণ সময়াভাবে পঠিত হুইল না। 

৫ |. শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি। এম এস্ সি মহাশয় তাহার 
“বলীয় দংস্তের তাগিকা” .নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্তবাদ দি 

বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত একেক্স বাবু এই তালিকা প্রস্তুত করিদ্বা বিজ্ঞানের কল্যাণ সাধন 



৭ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩১শ বর্ষের 

করিরাছেন। বিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে প্রভৃত উপকার 
*পাইবেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায মুক্রিত হইবে। 

' | সভাপন্তি মহাশয়ের আহ্বানে নিয়মাবলী পরিবর্তন শাখা-সমিতির জাহ্বানফারী 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন 'বহ্গ এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে. পরিষদের কতিপর 
সমস্ত পরিষদের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ধানের ও পরিবর্তনের গস্তাব করেন। কার্ধ্যনির্বাহক- 

সমিতি সেই সকল প্রস্তাব বিশেষ ভাবে জালোচনার জন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠন করেন । 
এই শাখা-সমিতি উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, কা্ধ্যনির্বাহক- 

সমিতি তাহ! গ্রহণ করিয়া, এই অধিবেশনে অনুমোদনের জন্ত উপস্থিত করিয়াছেন ' এই বলিয়৷ 

তিনি কার্য্যনির্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত প্রস্তাব পাঠ করিলেন এবং তৎসংক্রান্ত রি 
নিয়দাবশী পাঠ করিলেন । 

(ক) ওয় নিয়মের নির্ববাচন-প্রণালীর শেষে বসিবে - ৰ 

“কার্যযনির্বাহক-সমিতি শাখার আহ্বানকা'রী স্থির করিয়! দিবেন এবং শাখার সভাপতি 
শাখার প্রথম অধিবেশনে স্থির হবে |” 

(ধ) ৩য় নিয়মে যো হইবে-_ 
“শাখার সভ্য নির্বা্ট হইবার পূর্বে প্রস্তাবিত সভোর লিখিত সম্মতি প্রয়োজন এবং 

কোন সভ্য উপধুণপরি চারি এধিবেশনে অনুপস্থিত হইণে তাহার নগ্ি বাঘ যাইতে পারিবে ।” 
সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে সদন্তগণের মতামত চাহিলে পর . ন্মতিক্রমে এই 

নিয়ম পরিবর্ধন প্রস্তাব গৃহীত হইল । 
৭। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় জানাইলেন যে, এই ডিসেম্বর মাসে 

মান্রাজে ওরিয়েন্টাল কন্ফাবেক্সের তৃতীয় অধিবেশন হইনে ৷ উক্ত কনফারেন্সের কর্তপদ্দ 

পরিষদের নিকট প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য চাহিয়। যে পত্র লিখিয়াত্ছন, তাহা! তিনি পাঠ 

করিলেন। তৎপরে তিনি কার্ধ)নির্ববাহক-সমিতির নির্দেশ মত প্রবন্ধ ও অর্থ সাহায্য করিবার 

জন্ত সমবেত সভ্গণকে রোধ করিলেন। ূ 

সভাপতি মহ কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 

শ্রী্ারকানাথ মুখোপাধ্যায় [. স্্ীরায় যত ক্রনাথ চৌধুরী 
মহকারী সম্পাদক ও সতাপতি : . 

ক পরিশিষ্ট 

উপহৃত পুস্তক । : 
উপহারদত!-_ভীবুক্ত রাজেজন। , ঘোষ, উপন্বত পুস্তক--১ । প্রীনস্তগবদ্গীতা 

(পল্ভান্ুবদ) | শ্রীযুক্ত বিনোদবিহথারী চক্রবর্থী--২ | লিওনিদাদ | ভ্রীবুক ট্কুমার 
চট্টোপাধ্যায়-- । ৩। সন্ধ্যারহন্ত | শ্রীযুক্ত নির্শালশিব বন্যোপাধ্যায়--৪ | নবাবী 
জামল। শ্রীযুক্ত ছিজেক্জনাথ বন্দ -- ৫ গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী | 
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্ ৮৮ টা এট 
চা পে 

শ্রীনরেক্্নাথ লাহা 

৮. সৃচী 
( প্রবন্ধের মতামতের জন্য গঞ্জিকাধাক্ষ দায়ী নহেদ) 

১ বৈদিক ভাবায় স্বরের সুর ৮৯ প্রীয়ুজ বসততকুমার চট্টে।প|ধ্য় ভাষাতন্ব-নিধি এম্ এ ১৫৪ 

২1 ঝৌদ্ধদর্শন (২য়) ৮৪৯ যু নগিনাক্ষ ভট্ট।চার্যচ 5৭০:১৬১ 
১। অগ্নিসন্বন্ধে করেকটী কথা ** শ্রীযুক্ত জমুলাচরণ বিদ্াভূষণ ৯১১ :3৮৭ 

১। আমাদের ইতিা ৮৮ মহামহোপাধ্যায় জীযুক হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
এম এ, সিআই ই ১৯৫ 

বিশেষ রউব্য -সন্তগণের ঠিকানা গরিবর্তন ঘটিলে, তীহারা অনুগ্রহ* 

পুর্ধাক যথাসময়ে কার্ধযালয়ে সংবাদ দিবেন 

মূ পর্রিক! ৪৮ ওরিয়েপ্ট(ল প্রেসে, টাইটেল, বিজ্ঞাপন জার্ট ইউনিয়ন প্রির্টিংএ, 
এবং মলাঁট মেসার্স ইউ রায় এও সন্দ কর্তৃক মুদ্রিত। 



ল্রঙ্গীন্র-সাহিত্য-পল্লিদেল্প ১৩৩২ 
আঙ্গাব্দেন্ কর্পাধ্যক্ষগণ 

সভাপতি ৫ 

মহামহোপ|ধ্যায় পণ্ডিত প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, দি আই ই 
| সহকারী সভাপতিগণ 

ঈঁয়ুক্ত হীরেন্্রনাথ দত বেদাস্ত-রত্ব মাননীয় মহার।জ পীযুক্ত ক্ষোৌণীশচন্ত্র রা'র বাহাছর 
এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দনারায়ণ রায় বাহাছুয় 

শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী সুরিরত্ব সিআই ই 
এম্ এ, বি এল, এল্ এল্ ডি, সিআই ই, শ্্রীযুক পঞ্চানন তর্করত্ব 

রয় প্রীঘুক্ত চুলীলাল বসু রদায়নাচার্যা সি আই ই, যুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), 
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ. সি এস্, এফ আর এস্ ই 

প্রযুজ র|য় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শরীক, এম্ এ, বি এল্ ূ 
সম্পাদক 

অধ্য।পক প্রীয়ুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্কাতৃষণ 

. সহকারী সম্পাদকগণ 

্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ দোঁম কথিভূধণ কাব্যালস্কার 
শ্রীযুজ নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যতীক্্রন।থ দত্ত 
যুক্ত চারচন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ ্ীয়ুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যায়ত্ব 

পত্রিকাধ্যক্ষ 
অধ্য।পক ডাকার কুমার প্রীয়ুক্ত নরেন্্রন।থ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি মার এদ, পি-এচ. ডি 

কোমাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ বন্ধু এম্ এ; বি এল্, এম্ এল্-সি, এটর্ণি 

চিত্শালা ধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত অর্ধোন্্রকুমার গঙ্গে।পাধ্যায় নি এ এটর্নি 

ছাত্রাধ্ক্ষ 
অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত দ্বায়কানাখ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি, 

গ্রন্থাধাক্ষ চি. 
শ্রীযুক্ত: প্রবোধচন্্ চট্টে।পাধ্যায় এম্ এ, এফ. সি এস্ (লন) 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ 
শ্রীমুক্ত অনাথন।খ ঘোষ রায় সাহেব জীয়ুক্ত মল্সধনাধ.গুপ্ 

১৩৩২ শ্বঙ্গাব্দেল কার্যনির্ব্ধা হক-সম্িভিল্স সভ্যগণ 
অধ্যাপক প্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট. শ্রীযুক্ত খগেশ্রনাধ চট্টোপাধ্যায় ধি,এ, এটর্ি; 

প্রযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ ) মাননীয় অধ্যাপক গ্রীয়ুক খগেত্রনাখ, মির.এম্ এ ; অধ্যাপক স্রীযুক্ত 
জানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম ; প্রযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; অধ্যাপক গ্রীমুকত 
বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ ; ডাঃ জয়ুক্ত একেত্রনাথ দাদ খোব এম্ডি, আযৃ এস্সি) প্রীমুক বাণীনাথ নন্দী 
সাহিত্যানন৷ ; ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী ; অধ্যাপক শ্রীয়ুক্ত মন্মধমেহন বন্ধু এম্ এ ) শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার 
'এয্ এ) জীযুকত নরেন দেব; মৌলভী মুহম্মদ শহীছুলাহ্. এম্ এ, বি এল) প্রীয়ুকত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, 
বি এল; রার প্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাছুর বি এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার চট্োপাধ্যায় ভাবাতন্বানিধি 
এম্ এ; মৌলভী মোজাম্মেল হক্ কাব্যক্ ) অধ্যাপক প্রযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় এম্ এ; প্রীযুক্ত হুরেজচন্ রা 
চৌধুরী) অধ্যাপক ভ্রীযুক্ত আডতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; যুক্ত ললিতকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বি এল্; শ্রীযুক্ত নঞ্চিনী নাথ দে; শ্রীযুক্ত যতীন্তরমোহন বাগচী বি এ। 



বৌদি ক্ীধায় শ্বরের স্বর. 
এ্সায় গ্রকাঁশিতের পর ] 

বৈদিক স্বরলিপি 

বৈদিক খ্বরলিপি নানাঁবিধ। পৃথক্ দখক্ শাখায় পৃথক্ পৃক্ ্রণানী বলি 

হইয়াছে। 
ক। থণ্বেদের রীতি অথব বেংহিভা, তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বারসনেরিসংহিতাই 

অনুস্ত হইয়াছে বলা যায় । তবে বাঁজসনেয়িসংহিতায় শ্বরিত লিপি কিকিৎ বিভিন্ন গ্রকারের | 

এই শ্বরলিপিই ( খণ্বেদীয় লিপি) সর্ধত্র সমাদৃত। কিন্তু খণ্থেদের লিপিতে উদাত খবরের 
কোনও লিপি নাই। অনুষ্দাত্ত ও শ্বরিতের মধাবর্তী অচিফ্তি অঙ্ষরে উদাত্তস্থিতি' বলির! 

বুঝিতে হয়। অনুদাত্তের নিয়ে সরল অধোরেখ! “--/ থাকে, এবং স্বরিতের উপরে ভলম্ষ- 

০ল্লুত্থা ” থাকে । এই ছইয়ের মধ্যবর্তী দ্র উদাত্ত। কাশ্মীরে সংগৃহীত খশ্েদের , পুধি- 
সমূহে উদাত্ত ও স্বাধীন শ্বরিতেরহই চিহ্ন আছে। উদ্দাত্ের চিক উপরে লব্বরেখা £” ও 
স্বাধীন শ্বরিতের চিহ্ন শঙ্খাকার বত্ররেখ! **- | কিন্তু এ (কাশ্ীরী ) লিপি রি নহে. 

৮০০০৮৪৪৪ ধাখেদের প্রচলিত স্বরলিপির উদাহরণ প্রিজ্মা এ অর্থাৎ 

অঙ্গি না। এখানে প্রথমাক্ষর অধোরেখা-চিক্িত অনুপাত, দ্বিতীয়াক্ষর চিববিহীন উদাত্ত ও তৃতীয়া 
ক্ষরে অধীন শ্বরিত। অবশ্য ত্বাধীন ও অধীন ত্বরিতের ভেদ খথেদীর স্বরলিপিতে নাই। বাক্য 

বা পাদাদিতে একাধিক অক্ষপ্নে কোনও চিন্ক না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, পরবস্তা অনুদাক্ত 
| ০০ ০০ 

ব! শ্বরিত চিহ্কের পুর্ব" পর্য্যন্ত সকল ৭ উদাত্ত । সাবা! ব্যাজ. তা বায়াত? 
6, 4 2 : 

ভন্বেত্ভশ সভ্য. লত বে তৎ সতদ্। নব্ানমূস্ঠ্ীনদ। প্রথম 

স্বরিতচিফের পর পুনরায় উদাতের পূর্বাক্ষরের ূ্বাক্ষর পর্যন্ত যাঁংতীয় উঁক্চর চিৃবিহীন 
থাকে! কেবল উদাত্ত লক্ষিত করিবার জন্ত তাহার পূর্বের, অনু্াত ও পরের ত্বরিত স্বর চিত 

হয়। মুল উদাত্ত স্বরে কখনও কোনও চিহ্ন থাকে না। ইইক্সথ ০ম পে আয্ুঙ্ে 
1 এ ৮ রঃ 

চনল্পত্ষভ্ভি শুওয্ভুতিঅ.ই মং মে গে যমুনে সরগ্বতি শুতুত্রি। 884 

দবর়লিপির জন্ত মন্ত্রের এক একটা পাদকে একক স্থানীয় করিয়া ধরা হয়। শ্বরন্থিভির- 
জন্ত বে এই পাঁদ বাকাস্থানীয়, তাহ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। এই জন্ত পাদাদিতে না ধাকিলে 

সমাপিক! ক্রিয়। বা স্ধোধন পদে স্বর থাকে না (বাকা শ্বরের ১1 অনুসারে, 0). সুতরাং 

১। স।) প, প, ১৩২৯, ১ম স্যা ।. 
ক এ 



১৫৬ লাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিফা . র্ধসখ্যা 

অনুদাত্ত ও শ্বারিতাক্ষরের চি: পদসমূহের মধ্যে সীমাঁবন্ধ নহে ) এক পদের প্রতাবে অন্ত পদের 
| 4. রানি 

অক্ষরে চি পড়ে। “লক্ষি” পদটা অক্যোদাত, এবং “আসর” পদটা শ্বরবিহীন 
হইলেও তাহারা বখন পাঁশাপাশি বসিবে, তখন দ্বিতীয় পদের প্রথমাক্ষরে ম্বরিত.. চি 
পড়িবে ; কারণ, সেটা উদাত্তের পর স্কিত হওয়ায় অধীন স্বরিত প্রাপ্ত হইবে। এই কারণে 
সূল পাঠ ও.পদ-পাঠে শ্বরলিপির বিভিন্নতা ঘটে। পদ-পাঠে প্রত্যেক পদের গ্বরলিপি থাকে, 

এক পদের প্রভাব অন্ত পদে বায় না। ল্লজ্সি হর । এই জন্ত পরপদের প্রথমাক্ষর 

উদ্দাত্ত, হইলে পূর্বপদের অস্ত্যাক্ষরে অনুদাত্ত চিহ্ন চাই। এবং নাসার অন্ত্যাক্ষরের 

৮ স্ব তি শব স্মিত 

-.পুবেভি রধিভিঃ। অভতম শিবা জমা । কিন্ত অস্তা উদাত্ের টির 

৭ টি চি থাকিবে, যি তৎপরবর্তী অক্ষুরে উদাত্ত স্বর থাকে । কেসি 

দেবনৃধিজগ | এধানে উদ্দাত্বের পরবর্তী অসন্থদাতের ্বরিতত্ব প্রাপ্তি না সা হইবার কারণ 
পুর্বে বলা হইয়াছে ।১ . 

স্বরলিপির. এই বিলতার ক আবার জটিলতা এই যে, স্বাধীন ত্বরিতের পূর্বে ( ক্ষৈপ্র, 
রতি বা অভিনিহিত২ ] উদাত্ত স্বর থাঁকিলে ম্বরিতের পর শ্বরিতাক্ষরের মাআ (লঘু বা 
গুরু ) অনুযায়ী ১ বা1'৩' সংখ্যা দেওয়া! হইবে এবং সেই সংখ্য| ম্বরিত চিহ্ন বহন করিখে; 
প্রস্কত শ্বরিত অক্ষয় যেটী, দীর্ঘস্বর হইলে সেটীতে অনুপাত অধোরেখা পড়িবে ।' আবার 
এই ্ রিতের পরবর্তী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে এই সংখ্যাটা রা স্বরিত 'চিহ ও 

জাত চি, উতয় বোঝাই বহন করিবে অহন কাজা 
এ 

ও খন্িঃলযারো বি ইহাকে কল্প, প্রকম্পিত বা বিকম্পিত স্বর বলে। 
, | টৈআারণী সংহিত! ও কাঠক সংহিতায় উপরে লক্বরেখা বার! উদাত্ত স্বর চিক্তি হয়। 

অনুধাত খখেদের অইয়প । আন্রিন্না। কিন্ত শ্বরিত-লিপি লইয়! এই উভয় সংহিতাতেও 
বিষদ দিলি মৈতরায়নী পিতার অধোবক্ররেখা ধার! রি চিফিত হয়। 

শী্-শবীশবন। কিন্ত অধীন শ্বরিতের চিক একটা হাইফেন:: অথবা টা 
উর্ন্ঘ ররখা ৭11 কাঠক .. সংহিতায় স্বাধীন শ্বরিতেয় চিফ ৮ বিবি ডাঃ 

... ৯০ সা পপ. ১৩২৯, ১ম সধথ্যে।। 

| হা নাগ, গ ১৬২৯, ১ম সংখ্য। | 



লন ১৩২ ] বৈদিক ভাবায় স্বরের স্থুর ২ 
অধো-বক্র-রেখা, কিন্তু অধীন ম্বরিতের জন্ত বাবস্থা একটী অধোবিনু ০ উভয় সংহিতাতেই 
অধোলম্ব রেখা ঘ্বার৷ অনুদাততর স্বর চিকিত হয়। 

গ। সামবেদে 2০৮ বানের পি চিন্ছ বধাক্রমে ১, ২৩ ৩ সংখা! 

অঙ্গর-মন্তকে স্থাপিত। এনে চি বর্ষ। কিন্ত উদ্দাতের পরবর্তী অক্ষর ম্বরিত 
৩৭ ৩ ২৪ 

নঃ হইলে “২ সংখ্যা এ নহ চিহ্নিত হয়। পিল দি অভবানাহ হোক 
্ 

সির) হোত বিখেষাং ॥ উপধূ্ণপরি ছুইটী অক্ষরে উদাত্ত স্বর থাকিলে 
দবিতীয়টাতে চিহু না দিয়া পরবর্তী শ্বরিতের মাথায় “র লেখ! হয়। অথব! প্রথম 
উদ্বাত্তটীর মাথায় '২উ” লিখিলে স্বরিতের মাথায় 'র' লিখিবার আবক থাকে না) স্বাধীন 

১৩ 

স্বরিতের মাথায় '২র ও তৎপূর্ববর্তী অন্ুদাতে '৩ক” থাকে । ছ্িস্মো অভহিচ্- 
নি ৩ ২উ ৩১২ 44 & ৩ক২র ৯ 

বিষে! মত্ত । ওম্বত্ঠ "শীতল স্খবন্ত পীতয়ে। হ্তল্মাভন্মা । 
(ঘ) শতপথ ব্রাঙ্গণে উদাত্ত ত্বর অধোরেখা দারা চিহ্ত হয়? পূর্বের অন্দান্ত ব 

পরের শ্থরিতে চি আবঠক হয় না। আবার একাধিক উদাত্ব... পাশাপাশি থুফিনে 
ফেবলমাত্র অস্তিমটাতে চি দেওয়া হুয়।.. টির চি বার হম না। পু 

- পুত! জঞ্রিক্ছি নৈশ শি রি বৈ রধ। (যখন সন্ধিত দা 

৪০ রঃ তখন তৎপূর্যবর্তী উদ্ধাতেরও চিক থাকে। সোধঙ্জিতজ্ঞবাতভীক্ষমা 

» সোহরিমেবাভীকষমাণ: ( (এবাতী -এব+অভী)। সমাসজন্ড উদাত্ত নর কত ফর 

কখনও কখনও উপধু পরি ছুই স্বরে উদাত্চিহ থাকে। পু চি 

(আ।) স্বাধীন ্ বরিত কখনও কখনও উদাতয়পে পশ্াহগানী হর; হে 

০ সন্ধিজাত প্র, গা ও অভিনিহিতযু ্ বরিতেরও এইরূপ পরিণতি হর 

কগং দক বিদ্যা বিষম) বৈত্তৎ নিব | ৬১ 

কে তোকে 7 

(ই) আ, ও. এই হইটা উপসর্ টুনি পাত | সমানে পদে ॥ রবিবীন 
আদি শুয়ের সহিত মিলিত হইলে সন্ধিতে উদাত্ত খবরের : “তি এন ধাফে। 

ই 



১৫৮ মারিত্য,পরিষৎপত্রিকা  চ$র্ধ লা 
€ 

এ 

শআ+ইন্ছি - ঞাক্ছি শ্র+আহু - শাহ চিত্র +উত্তি -লিতজআতি 
( বিস্ময়কর বন্ত দানকারী )। 

(ঈ) বিরামের পর উদাত্ত বা স্বাধীন '্বরিত থাকিলে তাহার অব্যবহিত বব 
উদ্লাতের লোপ বা হাস হয় এবং ভাহায় নীচে তিনটা বি দিরা (.. ) মনেই 

বরের প্রকৃতি লক্ষিত হয়। সভাগ্গঃঃ সং স্থি ০--সভভাগঠ। সহন্ছি্ডে 

এইরপ কারণে পাদের অতাক্ষরের পূর্ব অক্ষরেরও স্রাস হইতে পাকে । জুহান্ি। 

জগ - [নিত নি তথ! পরপাদের . প্রথম : অক্ষর স্বরবিহীন হইনেও 
প্র 

ইহা হইেপোরে। বাপ. পুয॥ জগ্প -নান্স, ' অপ 

(উ) দিকদিভ (আমেড়িত) পদ বা দীর্ঘ সমাসের আদ্যক্ষরে বা আরিভাগে স্বর 

(উদাত্ত) থাকিলে সমর পদের শেষের দিকে আর একটি নূতন বরের অনার স্থানে 

ছবানে হেখ। া়। বস অসীতি (বুল-লীতি), পরকতবা্িহস, 

শতকজক্ংসপহ,)। ৫৭ কখনও দাড়া স্থুলে মৌলিক: ্বরটারই লোপ 

হ্র। টনি জবীরিনোটি-ওজ রশ এইরূপ সমন্ত পদের সায় অনিয়ম 
কখনঙ কখনও ক্রিয়াপদেও দেখ! যায়। উপসর্গ ও ক্রিয়া উতয় স্থানেই যুগপৎ শ্বর- 

সলিড রহ). আনি গোপা । ইহা ছাড়া ক্বরস্থিতির বিপর্যয় বহু পদেই পাওয়া 

যায়। এরই সকল -জনিয়ম শতপথ ব্রাহ্মণের ১৭ম.হইতে ২৩ল .কাণে অধিক পাওয়া 
ধায়। প্রাচীন অংশসমূহে এত বিশৃঙ্খলা নাই। চতুর্দশ কাণ্ডে অনিয়মের 'সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা মিক। 

উপসংহার 

খখেমের পাঠের (হুল ও পদ-পাঠের ) পরালোচনার দেখ! যায় যে, প্রত্যেক পদে 

একটা এবং কেবল মানত: : একটা প্রধান দ্বর থাকাই সাধারণ নিয় পাঁধনির ব্যাকরণেও 
সেই কখানজন্দানং - পদমেকবর্দস্ .১১৫৮০:* . সেই' একটা 'মা্ উদাত (বা 
স্বাধীন ত্বরিত ) স্বর পদমধ্যে সাধারণতঃ যে স্থানে দেখা যায়, আদিম আর্য (17০- 

199107691) ভাষায় ঠিক সেই স্থানেই স্বরস্থিতি ছিল, এই কা আগম্যান্ (খা) 

সৃতি আর্ধ্য-ভাষাতত্বধুরন্ধর পঞ্জিতগণ সকল আধ্যভাষার ু নাসুলক, আলোচনা দ্বারা 

? পানের একট অক্ষর ছাত্র সব্লিই অনুঘাত | 



সম ১৬৩২] বৈদিক ভাষায় শ্বর়ের সুর ১৫৯ 

নির্ণয় করিয়াছেন। ইউরোপের সকল সম্ভাতার কেন্দ্রীভূত গ্রীক ভাষাও ইউরোপীয়গণের 
নিকট এত উচ্চ সমাদর পাঁয় নাই। ইহা একদিকে যেমন আমাদের গৌরব ও স্পর্থ!র 

বিষয়, অন্ত দিকে সেইরূপ লজ্জা ও অধঃপতনের পরিচাঁয়ক। বৈদিক সাহিত্যের নাম 
শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প হয়, আর তীহার! আমাদের সেই সকল লুণ্ড রত্বের উদ্ধার 
করিতেছেন। আধুনিক লিথুআনীয় ভাষায় আদিম আর্ধ্যভাষার দ্থুর এ যাবৎ উচ্চারণে 
সংরক্ষিত আছে। আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে বৈদিক স্থুরের. বিলোপ ঘটিয়াছে; ত 

টৈদিক সাহিত্যের উদ্াহরণেই পরিস্ফুট। খখেদের স্বরস্থিতি ও ব্রাহ্গণ-সাহিত্যের শ্বর- 
স্থিতিতে অনেক প্রভেদ। তাহার কতকটা পরিচয় শতপথব্রাহ্ধণের স্বরলিপি প্রসঙ্গে 

বলিয়াছি। যতই এবিষয়ে আলোচনা করা যায়, ততই এই পরিবর্তনের উপলবি হয়। 
ছুই চারিটা উদার দিয়! প্রবন্ধের উপমং হার করিব। 

খখেদের সপ শব ব্রাঙ্মণে লগ্ড হইয়াছে। ভন্তো হইয়াছে অ্ে)। 

ভিল হইয়াছে ভিন সদ স্থানে সীলতি, পুর স্থানে ত্বক । 
রি স্থানে স্বাধীন ম্বরিতের পরিবর্তে উদাত্তের পতি এ খথেদেই অস্ত 

তের স্থানে উদাত্তের ব্যবহার আরম্ত হইয়াছে। টি স্থানে লে (৮৯৯৯২)। 

ডা শব একবার মান্ড (১১২৩১) ঠিক আছে; অন্ত বহুস্থানে রশ হইয়াছে। 

৮ কখনও অস্ত্য রি রনি উদ্দাতত হইয়াছে। সিজ্রা ( এবং 

মিজ্া ) বীর্থ( এবং শ্রীর্্থ টিটি রেট )4 
বেশী ালোচনায়*পুখি বাড়িয়া বায় । সুতরাং লেখনী সংবরণ করি। 

জীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এই প্রবন্ধের জন্ত নিয়লিখিত বই কয়খানি পড়িয়াছি $-- : 
(১) 95280310116 (01210010849 উড. 70, 1)16055, 

(২) ৬০010 01917119105 45 45 01500010611, 

(৩) সিদ্ধাত্তকৌমুদী, বৈদিক প্রকরণ ( জ্রীশচন্ত্র বন )। 
(৪) 47 17000006017 0০ 20019171501 01190802555 (0, 

সু 0০161) 

(৫) 15817750965 21761665000 (৬. 10, 101675 ), 

(৬) বৈদিক শবস্চি ( বোশ্বাই )। 
(1) 92651)5115 521791116 507171555 

(৮) 1081092719 0010081965৩ (19100081 





[ দ্বিতীয়াংকী ] 

এখন আমাদের দেশে বৌদ্ধ-পূর্ববযুগে নীতিতত্ব ব৷ কর্তব্যাকর্তব্য-বুদ্ধি কিরূপ ছিল, দেখা 
বাউক। খক্বেদসংহিতার স্থানে স্থানে আমরা ছুইটি শবের উল্লেখ দেখিতে পাই । সে 
শব দুইটি প্ধত'' ও ন্লত্য* | “খত” শব্টি নানা অর্থে বাবহাত হইয়াছে। কখন উহার 

অর্থ য্, কখন গল, কখন গ্রাচীন বাসস্থান ইত্যাদি। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, পরে উহার 
অথ প্রাকৃতিক নিয়ম, নিয়তি, শৃঙ্খলা, একভাবিত্ব প্রসৃতি দাড়াইয়াছে। ম্যাকৃস্সূলর তাহার 

হিবার্ট লেক্চারে একটি গ্নোক১ উদ্ধত করিয়া তাহার অর্থ এইরাপ করিয়াছেন/-“গ্ালোক 

ূর্ধোর দ্বার! ধুত হইয়া আছে এবং ভূলোক সতোর দ্বার ধৃত হইয়া আছে।” কিন্তু সায়ণ, 
এখানে খতের অর্থ করিয়াছেন যজ্ঞ ও সতোর অর্থ করিয়াছেন, প্বক্গণানস্তাত্বন। |” স্উত্তস্ভিতা% 

শের অর্থ ্ তত্ভিত বা উদ্ধত, এইরূপ করিয়াছেন। যাহা হউক, বিভিন্ন খাতুর যেমন একের পর 
অপরটির নিয়ত আরির্ভাব হয়, ধৃত শবে তাহাই বুঝায়। সম্ভবতঃ খতু শব ও খত শব 
একই ধাতু হইতে উৎপর হইয়াছে। “খ”ধাতুর অর্থ নির্দিষ্ট ব| নিয়ত বা গমন ইত্যাদি। আর 
একজন ব্দেজ্ঞ ইউরোপীয় পঞঙ্ডিত খত শব লইয়া! আলোচন| করিয়াছেন। তিনি বঙন, 
এই *খাঁত” হইতে আমর! প্রাচীন বৈদিক যুগের সংবাদ পাই, ইহা পূর্ণতার উপদেশ। খত, 
পৃথিবী ও প্রন্কতিকে অনুশাসন করিতেছে । জাগতিক ব্যাপার' এবং প্রান্কৃতিক ঘটনা খতের 

্বারাই পরিচালিভ হইতেছে । উা, খতের বলে প্রাতরাকাশে কিরণ বিস্তার করিতেছে, নৃর্ধ) 
আকাশে স্থিত হইয়! রহিয়াছে, ভ্ুর্ধ্যই খতের চক্রত্বরপ। দেবতারা খত হইতে উৎপন্ন? সেই 
সন্ত তীহাদের নাম খত-জাত এবং তাহাদের কার্ধ্য দ্বার! তাহাদিগকে খতজ্ঞ, খতাযু, খতসপ 

নাম দেওয় হইয়াছে অর্থাৎ খত জানেন বলিয়! খতজঞ, খত পালন করেন বলিয়! খতায়ু। খত 
জন্থ্রাগী বলিয়া! খতসপ নামধারী হইয়াছেন। 

উহা হইতে বুঝ! যাইবে যে,. প্রাচীন ইৈদিক যুগে খত ও সত্য, এই হুইটি শব কোনও মহান্ 
তত্ব লক্ষা করিয়া ব্যবন্ধত ছইয়াছে। এই হুইটি শব হইতে বৃহৎ দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। পূর্বউদ্ধ'ত খক্ হইতে এইটুকু বুঝিতে পার! যায় যে, প্রক্কৃতি খতের বশেই 
উল্িয়। থাকে এবং মান্য প্রন্কৃতির জীব বলিয়া উদ্বাকেও প্রকৃতির অধীন হইয়। চলিতে হয়। 
র্বে বলা হইয়াছে যে, মানুষ প্রকৃতির বশীভূত বটে, কিন্তু তাহার নীতিযুদ্ধি তাহাফে প্রক্কতির 
বিকদ্ধে কাজ করাইয়! থাকেশ রাগ ও দ্বেষ এবং সুখের অন্ষণ গ্ররুতিগ্রদত্ত ; কিন্তু কর্তবা- 

১। সতোনোত্তপ্িতা ভূমি; দৃর্ব্েগো তিতা ভোৌঃ। 
:. খতেদাধিভাতিষ্ত্তি দিধি সোমে অধিজিতঃ ॥ 
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বুদ্ধিবশতঃ আবশ্যক হইলে মানুষ তাহ! দমন করিয়! থাকে । আমরা দেখিয়াছি যে, সত্য, 

ভূমিকে স্তস্ভিত বা রক্ষ! করিয়া থাকে । তৃমি যদি পৃথিবী হয়, তাহা হইলে সত্য পৃথিবীকে 
অধিকার করিয়৷ আছে এবং এই সত্য হইণ্ডে ধর্ম, মীঁতি ও কর্তবা-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। 

বৈদিক যুগেতে পাপ পুণ্যের বিচার বথেষ্ট ছিল। অব, ছরিত প্রভৃতি পাঁপবাঁচক শবের 
বু উক্তি দেখিতে পাওয়া যান্ন। গৃহ ও শত স্থৃত্রে বিধি-নিষেধের অনেক কথা 
আছে। তবে এখন কালবশে অনেক বিষয় অপ্রচণিত। বৈদিক-সংহিতা-যুগের আর 

ছই একটি কথ৷ ৰলা আবশ্যক। তপঃ হিন্দুদের বহু পুরাতন অনুষ্ঠান। তপঃ শবে 
এখন আমর! কেবল ক্লেশমাত্র বুঝি । কিন্তু প্রাচীন কালে উহা! ঠিক কি ছিল, তাহ! বল! বায় না' 1 

জগৎস্থট্ি তপের বারা হইল--খত, সত, তপ হইতে উৎপন্ন হইল। কাঁজেই এঁ তপ কেবল ক্লেশ 

নহে ; ইহার মূলে নিশ্চয় আরও কিছু আছে। ইহ! মানুষের বা খধষিগণের একট! অলৌকিক 

শক্তি, যাহার প্রভাবে আপাত অসাধোর সাধন হইতে পারে। আর একটি প্রক্রিয়াও 
বহু প্রাচীন এবং উহা! ধ্যান। "ধ্যান শকটি সংহিতায় অধিক পরিলক্ষিত হয় না। 

তবে তপঃ শবের অনেক স্থানেই উল্লেখ আঁছে। প্লমফীল্ড তপের ইংরাজী অর্থ করিয়াছেন 

৮০15801%৩ .6০:০০৩৮ অর্থাৎ সিস্ক্ষা। এ অর্থ অসঙ্গত বলিয়া! মমে হয় না) তপঃ 

উস্তাবনী শক্তি--অভাব হইতে ভাবের উৎপাদন, বাছা নাই--তাহাই করা। 
সংহিতাসমূহের মধ্যে নীতিতত্বের অন্বেষণ করা ভ্তাক়সঙ্গত নহে। উপাসনাসমূহ 

ভক্তির- প্রেরণা, প্রীতির ব্যঞঙ্জনা ; ইহার মধ্যে £নতিক আলোচনার সম্ভাবনা নাই। ছই এক 

স্থল প্রসঙ্গক্রমে আমর! বাছা পাইয়াছি, তাহাই আমাদের: পক্ষে যথেষ্ট প্রাক্কৃতিক 
নিয়ম ও নৈতিক নিন্ম পরম্পর ব্যবচ্ছেদক ও বিরোধী । খত ও সত্য, এই ছইটা তত্বের 
সূলে আমরা! নৈতিক. নিয়ম বা নৈতিক জ্ঞানের সুক্ম ও প্র্ষ্ট: নিদর্শন পাইতেছি। 
তপঃ ও ধ্যান দ্বার! আমরা আধ্যাত্মিক জগতের নূতন সত্যের সাক্ষাৎ লাই। 

এই অবধি সংহিতার কথা বলিয়া! শেষ করিতেছি । ইহার মধ্যে আরও অনেক সামত্রী 

আছে, যাহা সম্পূর্ণভাবে নীতিমূলক ভইতে পারে। ইচ্থার পর উপনিষৎ ষুগে নীতির 
মূল হুত্রগুলি বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়! যায়। উপনিষৎ্সমূহ আধ্য-জ্ঞানের এক: 
অস্কুত বিকাশ। অল্প কথার মধ্যে আধ্যাত্মিক; নতিক ও. দার্শনিক তত্ব এত গভীর 

ভাবৰে আগোচিত আর কোথাও হইয়াছে কি না, সন্দেহ । উপনিষদে আমরা! নীতিমূলক 
অনেক বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাই। নীতির মূলে আত্মত্যাগ থাকা আবশ্যক 
অর্থাৎ স্বার্থ দুরে: রাখিয়া ফোন একটি-বড় আদর্শ সন্ুখে ধর্গিরা চজ্িতে হইবে।  ইঞ্জিরজ 
বুখ- কুত্র, উহার তৃত্তিকাল -অবধিই সুখ ।. গ্রককৃত সুখ বড় জিনিসৈ (ভূমায় )--.উচ্চ-তত্বই 
বুখ ও. শান্তি।: উচ্চ-তত্ব কেঘল আত্মজ্ঞানে জানা বায় ।  প্রন্কৃতি ' আমাদের পদে” 

পদে বাধ! দেয়, জড়-পিপাসার আকর্ষণ করে, সেই জন্ত স্বভাবের মোহ ত্যাগ করিতে 
ইইবে-পতেন ত্যক্তেন ভূ্জীথাঃ ম| গৃধঃ ক্যচিন্ধনম্.।” -এ হইটিই বড়: আনর্শ। আঘ্ম- 
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জ্ঞান ও তত্বস্থখ, এই হুইটি ছাড়া মানুষের উন্নতি হয়না। খধি, জ্ঞানী, (বোধিসত্ব, 
নুপারম্যান, পূর্ণ মানব হইতে হইলে এই পথ দিয়া চলিতে হইবে । আত্জ্ঞান ও ততজ্ঞান 
গকই বস্তার ছুইটি দিক্ মাত্র। উহা পাওয়া যায় কি করিয়া? সে উপদেশেরও 

ইপনিষদে অভাব নাই। আত্মজ্ঞানই উপনিষদের ধর্ম। এই আছ্মজ্ঞানে চিতকে 
ড়িতে হইবে, মান্যকে প্রথমে “্মর্াাল ম্যান” বা ত্রজ্ধচারী হইতে হইবে। ইহার 

উপায় শম, দম ব1 বাহাস্তর নিগ্র। প্রকৃতিকে লয় করিতে হইবে। চিত্ত প্রক্কতির 
উপর উঠিতে পারে এবং চিত্তই জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যবত্তাীঁ। শষ, দম ও তপঃ, 
প্ই তিনটি প্রক্রিয়ার 'আশ্রয় লইয়া তত্বজগতের সাক্ষাৎ হয়। উপমিষদের চরম তত্ব 
তা, জান ও আনঙগা। বোধ হয়, কোন জাতির জ্ঞানে এরূপ গভীর মন্ত্র উদ্ভানিত 

য় নাই। গ্রীকদের গুড, উ্থ ও বিউটিফুল আছে। কিন্তু জ্ঞানের একদিকে সত্য 
ও অপর দিকে আনন্দ অথবা সত্যের একদিকে জ্ঞান ও অপরদিকে আনন, ইহা 
উপনিষদের খধিরাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন । আনন্দ হয় জ্ঞানে, আনন্দ হয় সত্যে। 
ক্ঞনই শ্রেকঃ, সত্যই শ্রেয়ঃ। ইহার মধ্যে যে দিকে লক্ষ্য করা যায়, তাহাতেই অপর 

ইইটি রূপ থাকিবে। যাহা জ্ঞান, তাহাই সত্য, এবং আনন ইহাদেরই মৃষ্তি। 
সেই জন্ত বৈদাস্তিকের জ্ঞান ম্বতঃগ্রমাণ এবং মানবের আকাঙ্ষার বিষয় সেই পূর্ণ-বস্ত 
সৎ চিৎ, আনঙগ। | 

উপনিষদের তত্ব আঁলোচন। আমাদের উদ্দেস্ত নহে। প্রাচীন বৈদিক ও উপনিষদের 

রুগে মানব-জীবনের উদেশ্ত সম্বন্ধে কিরূপ সমাধান হ্ইয়াছিল, তাহাই দেখা আবগ্তক | 
সৎ্অসৎ বিচার, আত্মত্যাগ, শম দম তপঃ প্রভৃতি প্রক্রিয়৷ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য কি? 
পাঁপ পুণ্যের চিন্তাই বা কেন? এই সকল আচরণের উদ্দেস্ত অমৃতত্ব প্রাপ্তি। মৃত্যুতে 
জীবনের শেষ হয় না,*তাহার পরও আবার জীবন আছে। খবি ভ্ষ্টা; তিনি অন্তদৃ্ইিতে 
যে দেবতত্ব মধুর ছন্দে বাহির করিয়াছেন, তাহাই অভ্যাস করিতে হইবে এবং তীহার 

বিধি-নিষেধের বাণী পালন করিতে হুইবে। উপনিষদের সময়েও বোধ হয়, ব্বমৃতত্ব 
প্রান্তিই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেবলোক, পিতৃলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি মানুষের 

পরম রমযীয় বাপন্থান-_-সেখানে পরম আনন্দ । ইঃ ও পূর্ত কর্ণধার মান্থুষ এই সকল লোক 
পাইনা থাকে। এই ইট্টাপূর্তের কল্পনা বনু প্রাচীন।১ ইহা হইতে বুঝ| যাইতেছে যে, 
টৈদিক ক্রিগ্না ও অনুষ্ঠান ফললাভের জন্ত অথবা উহা! কামনামূলক। এখানে কামনা 
মান ব| সুখ--পিতলোকে ভোগ ও চম্রলোফে ভোগ। এই ধারাটি পরবর্তী শান্ত 
ও বিভায় প্রবেশ করিগ্নাছে। দর্শন শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিতে এ একই ভাবের প্রতাব 
দেখা যায়। অপবর্ণ, নির্বাণ প্রভৃতি মানবের চরম লক্ষ্য। হয় নিরতিশয় সুখ, না হয় 

১1 খক্বেদ, ১০, ১৪১৮) তৈত্তিরীয় সংহিত1,৫+4,5,১। 

২৯ | 
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হঃখের ধীকাস্তিক নিবৃত্তি। মাত্র ভগবদগীতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, রর্ম অনুষ্ঠানে 

কামনার লেশ পাকিবে. না, কর্মের জন্ভই কন্দ করিতে হইবে । আবার মনটাকে 

এরনপ ভাবে গড়িয়! লইতে হইবে যে, স্ুখ-ছুঃখ, লাভ-অলাত, এমন কি, শারীরিক ক্লেশ 
শ্ীত-উষ্ণ গ্রভৃতিও একই ভাবের বোধ হইবে। 

পূর্বোক্ত খতের জগৎ ও সত্যের জগৎ পরস্পর একপথগামী নহে। বৈদাস্তিক 
যুগে সত্য আধ্যাত্মিক ও পাঁরমার্থক অর্থে বাবহৃত হইয়াছে। অতএব পূর্বেও উহার 

& ব্যবহারই ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে । এখন খাতের জগৎ অথব। প্রকৃতির 

অধিকৃত জগৎ নিয়মের অধীন। আমরা শত চেষ্টা করিলেও মাধ্যাকর্ষণের বাধ 

অতিক্রম করিয়া, লাফ দিয়া পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারিব না অথবা বিনা আলোকে 

দেখিতে পাইব না । কিন্ত নীতি-জগতে বা সত্যের জগতে আমরা গ্রকৃতিকে ছ'টিয়া 

ফেলিয়া তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকি। এই নীতিজগৎ বা পারমাধিক জগৎ 
গ্রক্কৃতির অধীনে অথব প্রকৃতির অতীত 1 নব্য ইউরোপীয়ের৷ এই প্ররক্কৃতির স্থান ক্রমশঃ 
ক্রমশঃ বাড়াইয়া .নীতি-তত্ব ও প্রকৃতির মধো আনিতে চেষ্টী কবিতেছেন। মানুষ বাহ! 

জানে, যাহা ভাবে, যাহা বুঝে ও যাহা দেখে, সে সকলই প্ররতি এবং প্রর্কতির পশ্চাতে 

আর কিছুই নাই। প্ররুতিই জড়, প্রকৃতিই মন এবং প্রক্কৃতিই চৈতন্ত। এ কথাটার 

কোন সার্থকতা নাই) কারণ, জড় ও জড়শক্তি লইয়! প্ররকতি। বহু পূর্বে প্রর্কতিবাদী 
সাংখোর। প্রকৃতিকে এই ভাবেই দেখিয়াছিলেন এবং এখনকার প্রক্কতিবাদীও প্রকৃতিকে এ 

ভাবেই দেখিয়া! থাকেন। তবে সাংখাকারের! বুবিয়াছিলেন যে, কেবল জড় ও জড়শক্তি দ্বার! 
মানব-রহন্ত বুঝান বায় না। সেই জন্য তাহাদের পুরুষ বা চৈতন্ত। সাংখ্যেরাও মানবের 
ধর্ম-বর্-প্রবৃত্তি প্রকৃতির অতীত ব্যাপারই বুবিয়াছিলেন। মানুষ যদি আগাগোড়া জড়- 

শক্তিরই পরিণাম হুয়, তাহা হইলে সে জড়কে বুঝে কি করিয়া এবং তাহার অনস্তের 
জ্ঞানই ঝ| কোথ। হইতে আসে? কাজেই জড়ে ও আত্মায় বা চৈতন্যে একটা প্রভেদ 

না থাকিলে চলে না । আবার এ দিকে প্রতি কি অর্থাৎ জড় ও জড়শক্তি কি, তাহারই 
বা এত দিনে আমরা কতট। বুঝিয়াছি? এক একট! সৌরমণ্ডল কেবল তন্মাত্রের বা 

পরমাণুর সম্টি। তাহারা একট! কেন্দ্র গ্রহণ করিয়া চতুষ্পার্থে ঘুরিতেছে। কেন থুগি- 
তেছে, তাহার ভত্তরে আমরা থলি, মাধ্যাকর্ষণবশতঃ। প্রর্কতির জ্ঞান ত আমাদের এইটুর 
মার হইয়াছে। 

. হাহা হউক, মানুষের প্রন্কতির বিরুদ্ধে কাঁজ করার শক্তিটা ভাবিলে স্তপ্তিত হইতে 

হয়। পুর্ব ইচ্ছা! সন্বন্ধে কিছু বল! হইপ্নাছে। ইচ্ছা ও কার্ষে; একট! সবন্ধ আঁছে। 
আমর! যাহা ইচ্ছ! করি, তাহাই কার্যে পরিণত হয়। তবে ইচ্ছা কাহার দ্বারা অনু- 
শাসিত হয়? একদল বলেন, _ইচ্ছ। স্বয়ংসিন্ধ ব! দ্বতন্র) আর একদল বলেন, ইচ্ছা! পর- 
ভাবী বাপরতন্তর। এ কলহের মূলে যাইবার আবঠক নাই। তবে হি গ্রন্থে ও শান্ত 
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ইচ্ছার দ্ব-তন্ত্রত| বা শ্বাধীনত| শ্বীকার করা হইয়াছে। কর্ধ-বাদী হিন্দুরা ধুবিয়াছেন 
সঞ্চিত কর্ণের ক্ষয় ইচ্ছাশক্তি জন্তই হুইয়। থাকে | যোগ বা ধ্যান হিন্দুর চক্ষে 
আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের প্রধান পন্থ। । ইচ্ছ। শব্দটি স্তায়গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায়। সাংখ্য 

ব1 যোগগ্রন্থে ঠিক ইচ্ছা! শবটি নাই । তবে ইচ্ছামূলক অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

আমার বোধ হয়, নবা-যুগের ইচ্ছা! শব্ধে প্রাচীন হিন্দুর! যাবতীয় মানসিক শক্তি বুঝিতেন। 

চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। কিন্তু চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ কাহা! দ্বারা হয়? যোগশাজ্ম মতে 

অভ্যাস ও বৈয়াগ্যের দ্বারা তাহার নিরোধ হয়। অভ্যাস ও টৈরাগ্যও মানসিক শক্তিরই 

ফল। কাজেই ধরিয়া লইতে হয় ষে, চিত্তেরই এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা অভ্যাস 
সাধিত হয়। কোন কোন হিনুগরন্থে যোগ-শক্তি অস্বীক্কত হইয়াছে । বোধ হয়, গোতমীয় 
ও কাগণাদ এবং বিশেষতঃ মীমাংসা-মতে যোগ-শক্তির ফলস্বরূপ সর্বজত্ব ও বুদ্ধত্ব প্রত্যাখ্যাত 

হইয়াছে। বাহার! যোগফলে অবিশ্বাসী, তাহাদের মতে অভ্যাসবলে মানুষ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বন্ত 
হইতে পারে না। তাহার! বলেন, অভ্যাস করিলে আমরা পৃথিবী ব৷ ভুবনত্রয় লাঁফ দিক্সা পার 

হইতে পারি না। তাহার উত্তরে স্তায়-কন্দলীকার শ্রীধর একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। গ্ধর 

ইহার উত্তরে বলেন যে, বাস্তবিক অভ্যাসবশতঃ শরীরের শক্তি অসীম হয় না। কিন্তু মন সম্বন্ধে 

তাহা বলিতে পার না । কারণ, মনের শক্তির আমাদের কোনও জ্ঞান নাই । মনের অধিকার 

কতদুর বিস্তৃত, তাহ! বল! যাঁর না। কাজেই মনের দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া 
যাইতে পরে। 

পূর্বে যাহা বলা হুইল, তাহা আমাদের বিষয়ের উপক্রমণিকাপ্বরপ । নীতিতত্বের মূল 
মন্ত্রগুলি আয়ত্ত হইবে বৌদ্ধনীতি সম্বন্ধে আর অধিক কথ! বলিবার আবশ্ঠক হইবে না।' 

বৌদ্ধনীতির মূল সব্রসমূহ যে বুদ্ধ-পুর্ব-যুগে অপরিচিত ছিল না, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্ট] 
করিব। বৈদিক ও ট্বদাস্তিক যুগে আমর! হুইটি মহৎ নিয়মের উল্লেখ পাইয়াছি। খত 

ও সত্যের অনুভূতি বৈদিক ও বৈদাস্তিক যুগে সমভাবেই ছিল। তাহার পর আত্মসংযম, 

শম, দম প্রভৃতি, আত্মত্যাগ, সং-অসৎ, শ্রেয়ঃ প্রেম ও অমৃতত্ব নামক চরম পুরুযার্ঘ--এই 

সকল সংস্কার ও আদর্শ বৌন্ব-ুর্বাযুগেও ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। অমৃতত্ব যে মানুষের 
পয়ম আকাজ্ঞার বিষয়, ইহ! কেবগ হিন্দু জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নছে, অপরাপর প্রাচীন 

' সভ্যজাতির মধ্যে ই ছিল। মোন্ষ, নিঃশ্রেয়স, অপবর্গা, নির্বাণ প্রভৃতি শকের মূলে 
পুনর্জন্ম ও হুঃখনিবৃত্তি রহিযাছে। কাজেই মোক্ষ, নির্ধাণ ও অমৃক্তত্বে বিশেষ কোনও 
গ্রভেদ নাই । আর একটি বৈধাস্তিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আবশ্তক। সে প্রক্রিদাটি নিদিধ্যানন। 

নিদিধ্যাসন ধ্যান ও যোগ, একই বিষয়ের নামভেদ মাঝ।. ধান ও সগাধিই বৌদ্ধ ধর্ম ও 

নীতির সূল ভিত্তি, ইহাই বুদ্ধত্ গ্রাণ্ধির প্রধান অনুষ্ঠান, তাহা পরে আমর! দেখিতে পাইৰ। 

বিষয় অনুপ্রবেশের পুর্বে বিপক্ষ-পক্ষের ছুই একটি আপত্তির সমালোচন! আবহীক। 

ইউরোপীয়ের সাধারণতঃ বণিয়। থাকেন যে, ভারতীয় ধর্ম ও নীতিবাদ হুঃখমূলক | তাহাদের 
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মতে প্রাচীন ঠৈদিক যুগে ছুঃখ-বাদট! যোটেই ছিল না । কারণ, তীছাঁদের জীবনের প্রতি 
অন্ধরাগ ছিল। তখন পুনর্জন্ম-বাদট। ছিল না! ) দেবলোকে অথবা! পিভূলোকে গিয়৷ অমৃত 

লাভ করিয়া, তাঁহাদের আবার জীবন ভোগের আকাজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। এ উক্ভিটা 

ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে একটা! ধুয়া! গোছ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপের বড় 
বড় দার্শনিক, তাহারাও ছুঃখবাদী। সপেনহর ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, এ জগৎ-থষ্টিট সম্পূর্ণ ই 
ভূল এবং মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনও সার্থকতা নাই । উইলিয়ম্ জেম্স--তিনি আজ- 

কালকার একজন খ্যাতনাম! দার্শনিক | তিনিও স্পষ্টভাবে মানব-জীবনে হুঃখ-বনুলতার কথা 
বলিয়াছেন। তষে সেই সঙ্গে চুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন । ইহা ছাড়। গেটে, 
ম্যাথু আরনল্ডভ প্রভৃতি বড় ঝড় সাহিত্যিক--তীহারাও জীবনের অসারতা! উপলব্ধি করিয়াছেন | 

পরের উক্তি বাদ দিয়া প্রতোকেরই নিজের অভিজ্ঞতাই হুঃখবাদের একটি প্রমাণ । জীবনে 

মানুষের যাহা আশা ও করনা, তাহার করটা সফল হয়, আবার তাঁহার কত আশা পোষণ 

করিতে সাহসই হয় না। এইটুকু ত গেল ব্যক্তির দিক্ হইতে। আবার সমাজেরও এ অবস্থা 

অর্থাৎ হুঃখবনুলুতা। কতক লোক অলদভাবে বিলাসভোগ করিতেছে, আবার কত লোক 

খাটিয়া খাটিয়! ছই বেলায় আহার সংস্থান করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর রোগ, 
শোক, প্রাক্কৃতিক নিগ্রহ, এ সকল ত আঁছেই। এই দার্শনিক সমন্ার সমাধানে ইউনোপ- 

বাসী কখনও চেষ্টা করে নাই 'এবং সে শক্তি পূর্বেও ছিল না এবং এখনও আছে বলিয়া 
বোধ হয় না। জগ্মান্তর-বাদ ভারতীয় প্রতিভার ফল এবং ইহ! সম্প্রতি ইউরোপীয় জ্ঞানী 

.ও ধার্শিক সমাজে স্থান ও আদর পাইতেছে। 

আর একটি ইউরোপীয় আপত্তি যে, ভারতীয় নীতি ব৷ কর্মানুষ্ঠানে মানব-সমাজের কোন 
স্থান নাই। উছাতে কেবল মাত্র ব্যক্তিরই মঙ্গল ঝা কুশলের দিকে লক্ষ্য আছে। এ কথাটার 
বিশেষ কোনও মুল্য নাই। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ এবং ব্যক্তির 'গঙগলেই সমাজের মঙল। 
ইহ! ছাড়া উউয়োপীয় প্রধান দার্শনিকের! ব্যক্তিগত নীতিরই পোষণ করিয়াছেন। কারণ, 

স্বতোগ্রাহ্যবাদ ও আত্মোপলদ্ধিবাদ ব্যক্তির জন্তই আব্তক। 
ইউরোপীয় তৃতীয় আগন্তি যে, ভারতীয় নীতিবাদে তপঃ, সন্ন্যাস, ্র্গচধ্ধ্য প্রভৃতির বাবস্থা 

আছে, তাহাতে মাঁচুষের কোমল প্রবৃদ্ধি ও ভাবগুলি গুকাইগ় বায় এবং মানুষে ও লোস্ট্রে বিশেষ 
কোনও প্রভেদ থাকে না। আশা ও কামমাশূন্ত হইয়া কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব 
নহে। বাহ্ ও অন্তর নিগ্রহ করিয়া! পরমহংস অথবা অবধূতের. অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়! মাঁছুষের 
লাভ কি? উহা! জীবনের উদ্দেশ্য নহে । সংসার ছাড়ায় মনুয্ত্ব নাই, সংসারের ঘাত প্রতিঘা, 
ইষ্ট অনিষ্ট, ছুঃখ.বিপদের মধ্যে থাকিয়া! কাজ করাই মনুযাত্। এ আপতিটি বড় গুর্কতর। 
অল্প ভাষায় ইহাপ্ব উত্তয় দেওয়! যায় না। ভোগবাদী "ইউরোপের দৃষ্টিকেজো দেখিলে ইছাঁর 
হুধীমাংসা! হয় না। ইউরোপীয় মধ্যযুগ খ্রৃ্তীয় সঙ্গাসের যুগ। মধ্যযুর্গ ইউরোপীয় দৃষ্টিতে 
বড়ই হের। তোগের চক্ষে সঙ্গযান চিরক।লই অশ্রদ্ধ/র বিষয় । তবে এখন. আবার দেখা 
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যায় যে, ইউরোপে একটা! প্রতিত্রোণ্তঃ আসিয়াছে। মধ্যযুগের আদর্শ ও জানের আদর 
অল্প অল্প করিয়া! বাড়িতেছে। যাহা হউক, এই আপত্তির উত্তরে হই একটি কথা বল। আবশ্যক । 
অভিব্যক্তিবাদ বর্তমান যুগের জ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অভিবাক্তিবাদের 
মুল মন্ত্র অবস্থানের উপযোগিতা । যে জীবব! উত্তিদ এই অবস্থানের উপযোগী হইতে পারে, 
সে একটা! জীবনের নূতন ”লীজ” পায় এবং সেই সঙ্গে তাহার কতকগুল! শারীর সংস্থানেরও 

পরিবর্তন হয়। প্রীর্ণিজগতে এক একটি জাতি আসিতেছে, আবার তাহার ধ্বংস হইতেছে। 
যাহার! টিকিয়৷ যায়, তাহাদেরই অভিব্যক্তিবাদীরা উপযোগী বলিয়। থাকেন। কাজেই 
উপযোগিতার কোনও বিশেষ লক্ষণ নাই। এক এক শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাবে 

বা অভিব্যক্তির মুলে কোনও দেব-অভিপ্রায় আছে কিনা? একজন নবীন আস্তিক 

দার্শনিক বলেন, অভিবাক্তি নিয়মে কোনও অভিপ্রায় দেখা! বায় না। মানুষ যেমন নৃতন কিছু 
করিতে হইলে পর্যযবেক্ষণ ও পরীক্ষা! করে, এই ধারাবাহিক স্থটিগ্রক্রিয়ার পশ্চাতে সেইরূপ 
পর্য্যবেক্ষণ ও পূরীক্ষ1! রহিয়াছে । জড় 'ও জীব-্থ্ির নৃতন নূতন প্রকরণে যেখানে পরীক্ষা! 

সফল হইতেছে না, আবার একটা নৃতন প্রকরণ ও পরীক্ষা আরপ্ত, আবার নুতন চেষ্টা, নৃতন 
উদ্দাম । অতএব অ্রষ্টাও মাজুষের মত অপূর্ণ ও সসীম। 

যাহা হউক, অভিব্যক্তি নিরমের পিছনে কোনও অভিপ্রায় থাক ব। নাই থাক, উহার সূল 
লক্ষণ পরিবর্তন । প্রক্কৃতির অভিযানের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের ত্রাণ নাই। যদি 
মনে কর! যায় যে, এই প্রক্কৃতি অভিযানে উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ-যোনি অতিক্রম করিয়া উন্নত 

মানুষ--জীব হইয়াছে, তাহ। হইলে ধরিতে পার! যায় যে, মনুষ্য অপেক্ষা অধিক উন্নত জীব 

ভবিষ্যতে আসিবে । তাহাকে অভিমাঁনৰ (সুপারম্যান )ই বল, আর দেবতাই বল। তাহাদের 
বিশেষ লক্ষণ কি হইবে ? যদ্দি তাহার ধরণ ও ভাব আমাদেরই মত হয়, তাহা হইলে তাহার! 

উন্নত হইল কিসে? শ্রষ্টার চক্ষে কীট ও মনুষ্য কোনও প্রভেদ আছে কি না, বল! যায় না'। 

মানুষের অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট কোনও জীব আলিলে তাহারা ফি হইবে, তাহা কে 
বলিবে? এই জীবজগতে আসা যাওয়া, ভাঙ্গ/-গড়া, স্থ্টি-প্রলয় কি চিরকালই চলিবে? 
দেবষোনি অথব! পুর্ণ-মানব আমিলে জগতে কি অভাব দুর হইবে? অতীত ও বর্তমান যুগের 
মাছের ক্লেশ ত থাকিয়াই গেল। হ্থপারম্যান আসিবে বলিয়া এত পূর্বব-স্থাতটি আবশ্ক 
কেন? তাহাদের ত একবারে আসিলেই চলে) জীবের পর জীব, রকমের পর রকম ন৷ আসিল 

কি নুপারম্যানের আস! হয় না? অষ্টার বদি নুপারদ্যান আনাই অভিগ্রেত হর, তাহা হইলে 
অপরাপর জীবকে লইয়া এত কসা-মাঁজ। কেন ? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আছে বলি 

ঝোধ হয় না। জানের তৃণ্ডি, আদর্শ ও কল্পনাতেও হয়। কিন্ত জগতের 'তিবযকিাদীর 
আধর্শে কোম.তৃপ্তি-নাই। | 2১ এ 

অতএব বৈদাস্তিকের সহিত্ত বিশ্বাস করিতে হয় যে, চি তাঙ্গাগড়া। চক্রাকায়ে চলিতেছে ৃ 
বাছা হইতেছে, তাহ মায় । এফ মহা সত ও নিত্য পরার্ধের বায়ফ-ভুলান বাপ ।. আনয়াও 
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মায়ার অধীনে; কাজেই ভাঙ্গা-গড়া বা অনিত্যটাই দেখিতেডি। ইহা আমাঁদের অবিদ্য। বা 
ভূল বুঝা । অষ্টার ইহা! লীল! বা বালকের খেলা। মানুষকে বুঝাইবায় জন্ত সময়ে সময়ে 

ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়। মানুষকে পথ দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধরাও জগৎকে স্বপ্ন ও মায়া 
বলিয়া থাকেন। মানবও তাহাদের মতে অবিদ্যাচ্ছন্ন। তবে তাহাদের জগৎকর্তী 

নাই, কাঁজেই অবতারও নাই । বুদ্ধ হিন্দুর অবতার হইম্াছেন। কিন্তু তিনি বৌছাদের 
অবতার নহেম, তিনি তাহাদের মহাপুরুষ, পরমযোগী। তিনি কর্শবলে তবদশাঁ ও সর্বজ্ঞ, 

অবতার ভাবে নহেন। হীনযান মতে তিনি উপাস্যও নহেন, যেহেতু কর্ম ও নীতিবলে 
অপরেও বুদ্ধ হইতে পারে । হিন্দু এবং বিশেষভাবে বৌদ্ধের! মানুষকে খুব বড় করিয়াছেন। 
প্রকৃতিচর্য)। করিলে মানুষ বড় হয় অথব! প্রকৃতি-দত্ত চিত্তকে নিরোধ করিলে বড় হয়, সে প্রশ্ন 

মীমাংস৷ করিবার সময় এখনও আসে নাঁই। ম্পারম্ানের মন যদি প্রক্কতির বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ 
হুইল, তাহার সাম্য নষ্ট হইল, তাহা হইলে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? বাহার প্রতিভা! আছে, 
তাহার বিশেষত্ব মনে। বদি তাহার শরীর ক্লেশ না সহিতে পারে ও মন অল্লেই বিচলিত 

হয়, তাহ! হইণে সাধারণ মহুষ্যের সহিত তাহার কোনও প্রভেদ থাকে না। কাজেই হিন্দু 
ও বৌদ্ধ আদর্শ সন্বন্ধে ইউরোপীয়ের৷ যে আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাহার কোনও সারবতত। 
নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ উ্তয়েই অভিব্যক্তিবাদী। হিন্দুর বিকার, বিবর্ত, পরিণাঁম প্রভৃতি 

বনু প্রাচীন করনা । বৌদ্ধের উৎপাদ-নিরোধ ও অন্তথাভাব, অভিবাক্িব্যঞক । বৌদ্ধের 
গ্রক্কতির সন্নিবেশ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে--এই আছে, আর অমনি নাই। মবীন 
ইউরোপীয় ও ভারতীয়, উভয় মতেই স্থট্টি ও আভব্যক্তি অনন্ত, ইহার পেষ নাই, মহাগ্রলয়ের 
পরও আবার স্য্ি। তবে ইউরোগীয় অভিব্যক্তি যেন একট! সরল রেখ! ধরিয়া যাইতেছে, 

আর ভারতীয় অভিব্যক্তি বৃত্ত বা চক্ররেখ। অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপীয় অভি- 

ব্যক্কিতে ব্ঙ্জনার শেষ নাই, ভ|রতীয় মতে স্ত্িচন্র ঘড়খতুর “মঠ একই ভাবে আবর্তন 

করিতেছে । ইউরোপীয়ের সুপারম্যান একটি শব্ধ মাত্র, একটি উগ্র কল্পনা, তাহার সার্থকত। 

বুঝা যায় না। ভারতীয়ের! হৃষ্টিচক্রে মহাপুরুষের আবির্ভাব, কালে কালে, কল্পে কলে, 

ফুগে ধুগে প্রতীক্ষা করেন। জগৎকে নুতন তত্ব, তন্বী পূর্বেও দেখাইয়াছেন এৰং 
পরেও দেখাইবেন, ইহাই ইতিহাসের বাণী। ন্ুপাকম্যান জগতের শেষ অবস্থায় আনি! 
জগতের কি হিতসাধন করিবেন? | 

নীতিতব, নব্য ইউরোপে ফিরূপ আঁকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা পুর্বে 

বঝা হ্ইয়াছে। এ আমর্শে বৈদিক ও উপনিবৎ-মুগের নীতি বিষয়ে যংসামান্ত বলা 

হইয়াছে । যুগতেদে আচার-ভেদ হয়, ইহা! প্রাচীনের! উত্তমন্ূপেই জানিতেন। আমরাও 
দেখিতে পাই, পসংহিতা-যুগের আর্শ ,উপনিষৎযুগে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উপনিষত-যুগের 
সংস্কার" বৌদ্ধুগে অন্তপ্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে । তবে বৌদ্ধমুগের পরিবর্তন বাহ্ 
লক্ষণেরই হইয়াছিল) মূল ধাতুর কোনও পৰ্ধিবর্তনই হয় নাই। সেইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
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কোন সম্প্রদায়ের মতাঁমত বুবিতে হইলে তাহাদের দৃটিফেন্দ্র বুঝ আবষ্ঠক অর্থাৎ 

তাহারা বিশ্ব-ব্যাপার কি তাবে দেখিয়া! থাকে, তাহার অনুসন্ধান আধহ্তক | সম্প্রদায়- 

বিশেষের মুল মতটি বুঝিতে পারিলে নীতিতত্ব ও ধর্মা-তত্ব বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে ন|। 

ভারত, দর্শন-প্রাণথ দেশ ; কাজেই নীতি, ধর্ম প্রভৃতি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দর্শনও 

ধর্মের অঙ্গ হইয়া! পড়িয়াছে। পরিদৃশ্তমান জগতের সত্তা কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার 
করেন নাই। তবে উবার উৎপত্তি, ব্যবস্থাপন, সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ তাহাদের 

বাক্তিগত দৃষ্টি-কেন্দ্র অনুনারে বুঝিয়া থাঁকেন। দৃশ্তমান জগৎ, তন্মাত্র, পরমাণু, ধাতু প্রভৃতি 

জড়-রচিত, তাহাও কেহ অস্বীকার করেন ন1। তবে জড় ও জড়-শক্তি হইলেই যদি জগৎ 

উৎপন্ন হর, তাহ! হইলে তাহার আর অপর কর্তা কেহ আছেন কি না| এবং জীবের চৈতন্ত 

জড়-প্রহুত কি না, এই দুইটি গুরুতর প্রশ্ন থাকিয়া যায়। ধাহার। সশক্তি জড়কেই জগতের 
গ্রসবিত! বলিয়৷ মনে করেন, তীহাদের জড়বাদী বল! যায়। আবার ধাহারা সঙ্গিবেশ ও 
ব্যবস্থা! দেখিয়৷ জড়ের পশ্চাতে জ্ঞান ও চৈতন্য দেখেন, তাহাদের চৈতন্ভবাদী বল! যাইতে 

পারে। এই ছুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপপন্প্রদায়ও আছে। জড়বাদীর মধ্যে 

এক সম্প্রদায় আছেন, তীহাঁরা জগৎকর্তীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ অথবা তাহাদের মতে 

বর্তমান মানব-জ্ঞানে অষ্টার সম্বন্ধে কোনও বিচার কর! বার না। তাহাদের সন্দিপ্ধ এবং 

ছজেয়-বাদী বলা বাইতে পারে। তাহারাও জণ্ড় ও জড়শক্তি বা সাংখ্যের ভাষায় তমঃ ও রজঃ 

লইয়! জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করেন । 
আবার এদিকে চৈতগ্ভবাদীদের ভিতরেও উপসম্প্রদায় আছে। এক দল মনে করেন 

যে, মানুষ কলের পুতুলের মত। জগৎকর্তা ত।হাদের যে ভাবে চালাইতেছেন, তাহারা সেই 
ভাবে চলিতেছে । জগবকর্তা পরমমঙ্গলময় ; মানুষের ছুঃখ কষ্ট বলিয়া কোনও জিনিষ 
নাই। জগৎ কর্মের বা পরীক্ষার স্থল। জগতের মূলে ধিনি আছেন, তাহার বালকবৎ ক্রীড়। 

করাই উদ্দেন্ত। জগৎ যেমন তাহার খেলার সামগ্রী, মানুষও তাহাই। আত্ম! স্থষ্ট ও অষ্টা 

অজ্মেয়। অপর সম্প্রদায় বলেন, জগৎটা কর্মক্ষেত্র বটে এবং উহার মুলাঁধার আছেন। মুলাধার 

সত্তারপে বিগ্কমান এবং তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা, পরমাত্বারই কণা বা অংশ এবং জীব- 

হৃদয়ে আত্মার উপলব্ধি হয় । মানব-জীবন আত্মার বন্ধাবস্থা এবং সকর্ণের দ্বার জীবের 

মুক্তি হয়। এই শেষোক্ত মতটি বৈণাস্তিক মত ধরা যাইতে পারে। বৌদ্ধ মতও প্রায় 
এইরূপ। তবে বৌদ্ধের জগতের মূল সত্তা, মানব-বুদ্ধির অতীত এক কল্পনাবিশেষ। সে 
সপ্তাটি অসৎ, অভাব বা! শূনা। আত্মা” বলিয়! স্থায়ী কোনও নিতা পদ্ধার্থ নাই.।  সমন্তই 
ক্ষণিক, কাজেই জ্ঞান বা সন্থিংও ক্ষণিক। স্থায়ী নিত্য জ্ঞান মানুষের নাই; পূর্ববস্ত 
জ্ঞান, পরবর্তাঁ, জ্ঞানকে আপনার লঞ্চিত বুদ্ধি দিয়া ভাবে মিশাইয়া। যায়। কুশল কর্ণ 
করিলে মানুষের কল্যাণপ্রদ সংস্কার হয় এবং সংস্কারসমূ একবায়ে নির্শল হইলে মানুষ 
সধুদ্ধ ও মুক্ত হ॥। এইরূপ মানুষই তন্বদশী। সংস্কারের ভাল মধ অনুসারে পুনর্জন্ম বা 
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সংসার। এইখানে বেদাস্তের সঙ্গে একটু প্রতেদ। বৈদ্লাপ্তিক মতে পুনর্জন্ম হয় আত্মার ; 
বৌদ্ধ মতে সংক্কার-সমূহ পারদাধিক নিয়ম-বশে আপনি জাসিয়া জন্মাইতে বাধা হয়। বৈদাস্তি- 
কেরাও কর্-কল মানেন ; কিন্তু তাহাদের মতে কর্মফল আত্মাকে অভিভূত করে বা! আত্মার 
আচ্ছাদন নুক্স-শরীরকে অভিভূত করে। বোদ্ধেরা উহা! সংক্ষেপণকরিয়! সংস্কারের উপরেই 
সমস্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধমত মীমাংসক মতেক্ন সহিত মিলে। মীমাংসকেরাও 
কর্ধেরই শক্তি মানিয়! থাকেন এবং তাহাদের মতে কর্ম হইতে “অপূর্ব” ( কনসারভেসন্ ) 
এবং উহা হইতে স্বর্গে যাওয়া বা মর্তে আসা। 

মানব-জ্ঞানের প্রথম বিকাশ হইতেই স্যষ্টিতত্ব বুবিবাঁর একট! চেষ্টা দেখা যায়। এখনও 

ষেসকলজাতি বনে অথবা পাহাড়ে বাস করে, তাহাদের মধ্যেও হৃঠির একটা না একটা 

ব্যাখ্য। প্রচলিত আছে। পৌরাণিক যুগেও বৈদিক ধুগে নানা প্রকার হ্থাষ্ট-গ্রকরণের 

উল্লেখ আছে। পর্বতগুলিকি করিয়া! হইল, নদীসমূহ কোথ|! কইতে নামিল, সমুদ্র কিরূপে 
উৎপঞ্ন হইল, অগ্নি, হ্বর্গ হইতে কি করিয়া আসিল, ইহার মন-বুঝান ব্যাখ্যা একট! যে প্রকারের 
হউক, পাওয়া যায়। আমাদের এই গর্ষিত সভাতার যুগেও যে কল্পনার প্রভাব কমিয়াছে, 

তাহা বল! যায় না। পৃথিবীতে জীবের আবির্াব, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্ব এবং 

গ্রহসমূহের উৎপত্তি সন্ধে কত রকমের বাদ প্রতিবাদ আছে। কাল্পনিক চিন্তা! হিসাবে 
দেইগুলিকে প্রাচীন স্থ্টি-বর্ণনার পাশে বসাইলে বিশেষ দোষের হয় না। জ্ঞান যেখানে 

পৌছার না, সেখানে মাছুধকে স্িনিত-দৃষ্টিতেও চলিতে হইবে। জিজ্ঞাসা, ছাড়িবার পার 
নহে। ব্র্-প্রিজ্ঞান। ও ধর্শাজিজঞাদা ত আছেই। এইরূপ প্রত্যেক ছর্জেয় বা আুক্ঞাত বিষয় 

জানার চেষ্টা আপন! হইতে অগ্রসর হইবে এবং সাময়িক দুটি ও বুদ্ধি অনুসারে তাহার 
মীমাংসাও হইবে। চিন্তার ইতিহাস অধ্যয়নৈ এইটুকুই দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

প্রাচীন সভ্যতা যুগে দেখ! যায় যে, শর্ট ও সৃষ্টে বড় একটা গ্রতেদ নাই। প্রন্কতি 

বা স্বভাবের ধারণ! প্রাচীনকালে হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃতির যুলে পরমাণু 

বা ত্মান্জ! দেখিতে 'মানবজানকে বহু দিন অপেক্ষ। করিতে হুইয়াছিল। প্রত্যেক অধিষ্ঠানের 
মূলে বত দিন দেবতা] বাস করিতেন ব! বিতিষ্ন বিশ্ব-শক্তি যতদিন দেব-নিয়ন্ত্রিত ছিল, তত দিন 
বছ দেবতা ও বহুরূপী প্রতি ছিল। ক্রমশঃ প্রতিভার বলে বায়ু, বরুণ, অগ্নি, উষ! একই 
প্রকৃতির রূপ, ইহা অনুভূত হইল। বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির একই ভাবের ক্রিয়। দেখিয়া 

দেখিয়া! উহাতে আর দেবভাব থাকিল ন! এবং পরবস্তী যুগে উহ! ভূতে পরিণত হইল। ব্মৃর্তি- 

বিশিষ্ট প্রন্কতির পশ্চাতে বু সন্ত আছে অথবা উহা! একই সম্ভার বিভিপ্ন আফার, 
উপনিধৎ-যুগের পূর্বে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বিশ্বক্রিয়ার তাছার। অবাতিচারী নিয়ম দেখিলেন 

উদ হইল খত এবং উহার পশ্চাতে এক মূল অধিষ্ঠান দেখিলেন। যাহাঁকে জায়র! সংহিতা- 
যুগ বলি উহার শেষ অবস্থায় দেবতারা ক্রমে ক্রমে অন্তধণান হুইলেন এবং এক মহান্-বিশ্ব- 
দেবত। তাহাদের স্থলে প্রততিষ্টিত হইলেন। তিনি সময়ে সময়ে প্রজাপতি, বিশ্বকর্ণা, পরমেষ 
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হইতেন। তিনি স্বরভ্ব, ধাতা, ও বিধাতৃরূপে খধি-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইতেন। পরে তিনি 
সহমর-শীর্ষ পুরুষরপে সর্বময়, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ভাবে বিকশিত হইলেন। আবার এদিকে 
কালও ক্রমশঃ একটা-তত্বে পরিণত হইল, তাহার পরিচয় ও আমর! অথ্কবেদে১ পাঁই। 

বিশ্ব, জগৎ, তস্থুশস্ প্রভৃতি শব্ধ প্রক্কতিবোধক। কিন্ত ঠিক প্রকৃতির সংস্কারটা! আমর! 
খত শব্দই পাই। সংহিতা-যুগের পরে আরণ্যক, উপনিষৎ-যুগেও খত শব্দের বহু স্থলে 
প্রয়োগ দেখ! যায়। কিন্তু যেখানে উহার বিশেষভাবে উল্লেখ থাকার দরকার অর্থাৎ দর্শন" 
যুগে, সেখানে উহার ব্যবহার বড় একটা দেখ! যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, খত তখন 
মুর্তি বলাইয়। প্রক্কৃতিতে দাঁড়হিয়াছে। শ্বেতাখবতরে২ আমরা একটি প্রশ্ন দেখিতে 
পাই যে কাল, ্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ--ইহারাই কি জগতের মূল অথবা জগতের মুলে 
অপর কিছু আছে? এইমন্ত্র যেসময়েরই লেখ! হউক, ইহ! গভীর দাঁশনিক চিন্তার ফল। 
যাহা হউক, ইহা! বৌদ্ধ-পূর্বযুগের রচনা না হওয়র কোনও কারণ দেখা যায় না। এজগৎ্টা 
আপন! হইতে অথব! নিয়মবশতঃ অথবা! আকন্মিক স্যরি, এই যে প্রাচীন কালের প্রশ্ন, 

এখনও ইহার নিবৃত্তি হয় নাই; প্রায় সমভাবেই চলিতেছে । 

প্রকৃতির মূল রূপটাকে' আমর! ছুই ভাবে দেখিতে পারি। জ্যোতিক্ষমণ্ডল বা অচেতন 
অগৎ সেই একই ভাবে চলিতেছে । সেই খতু, সেই পমুব্রোচ্ছাস, সেই অগি্দাহ, 
সেই বায়ুতরঙ্গ। প্রাচীনের চারি ভূত, এখনও তাহাই আছে। পৃথিবীর আকার গঠনের 
কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। হয় ত গ্রহসমূহের যৌবন বান্ধক্য আছে। তবে পরিবর্তন 
হয় জীব-জগতের। জগদভিযাঁনে জীব এবং উত্ভিদ্বেরই ধর্ম ও লক্ষণের পরিবর্তন। যদি 
প্রক্কতির এইটাই রূপ হয়, তাহ! হইলে ইহা কি স্বভাব, অর্থাৎ আগুনের যেমন উষ্ণতা 

অথবা! তুষারের যেমন শীতলত আছে, সেইয়প জগতে যাহা হইতেছে, তাহা কি জগতের 

স্বভাব? অথবা গ্রহ-নঙ্ষত্র যেমন আপনার কক্ষে চলিতেছে, প্রকৃতিও কি সেইকপকোন 
বাধা নিয়মে আপনাকে আপনি চালাইতেছে অথব| ইহার মুলে কোন নিয়ম বা কার্য- 
কারণভাব নাই; যেমন ইচ্ছা, তেমনিভাবে চলিতেছে। প্রকৃতির এই দিকৃট! জড়ের দিক্; 
ইহাঁর বিষয় বেশ অনুসন্ধান আছে । তবে চেতনের দিক্টা লইয়! প্রাচীনেরা বড় বেশী 

নাড়াচাড়া করেন নাই। যাহা হউক, এত পুর্ব প্রক্কৃতিকে এক্সপভাবে অপর কোনও 
জাতি অধায়ন করে নাই। | 

আমাদের সূল কথাটা স্বভাব লইয়া। শুন্যবাদী ও যোগাচীরী বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের! 
প্রকৃতিকে শ্বভাবের সুস্তিতে দেখেন ন্মই এবং ইহার সমন্ধে অনেক প্রতিবাদ. আছে, 
তাহা পরে বল! হুইবে। ফড়দ্র্শনে ত্বভাববাদ সম্বন্ধে সমর্থন অথবা নিরাকরণ বড় 
একটা দেখিতে পাঁওয়! যায় না। স্বভাব-বাদট1 তবে কোন্ সম্প্রদায়ের ছিল ?. জয়ের স্তায়- 
মঞ্জরী গ্রন্থে হঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই। জন্মাত্তরবাদ সমর্থন করিতে শিশুর পুর্ব-জদ্মের 
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ত্বারবশতঃ রোদন ও স্তনপান_জন্ত্ত, নৈয়ায়িকদের সাধারণ মত অনুসারে উল্লেখ 

করিয়াছেন। ন্তায়মতে শিশুর রোদন ও স্তনপান শ্বতোবুদ্ধিবশতঃ হয় এবং পূর্ব-জদ্মার্জিত 
সংস্কারের উহাই উত্তম প্রমাণ । চার্বাঁকদের উদ্দেশে গ্রন্থকার বলিতেছেন, শিশুর রোদন ও 

সতলতপাঁন, তোমরা পন্নফ্কুল ফোটা অথবা চুম্বকের আকর্ষণের মত স্বভাব-বশতঃ হইয়া 
থাকে, এরূপ বলিভে পাঁর না। তোমর! যাহাকে স্বভাব বল, সেটা কি? সেম্বভাবকি 

তোমাদের মতে কারণশন্য, অজ্ঞাত কারণ-জগ্ঠ, অথব! নিয়মবিহীন কারণ-জন্ত১ ? আবার 

মাধবাচারধ্যের সর্ব-দর্শনসংগ্রহে চার্ববাক-দর্শনে দেখিতে পাই,_“এই অনৃষ্ট, অনিষ্ট ও জগদ্- 
বৈচিত্র্য কিআকনম্মিক ?” তাহার উত্তরে চার্বাকসম্প্রদায বলেন, না, ইহা আকম্মিক নহে; 

ইহা স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।” তাহার পর একটি শ্নে(ক,--“অগ্নিকুষেো জলং শীতং 

শীতম্পা্শস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং তশ্মাৎ স্বভাবাৎ তত্ব্যবস্থিতিঃ ॥৮ ইহা গ্বারা 

এইটুকু বুঝা যায় যে, চার্ব্বাকসম্প্রদায়ই স্বভাঁববাদী ছিলেন। তবে স্বভাববাদীরা সম্ভবতঃ 

পরিণামবাদী ছিলেন ন|। 

তাহার পর সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ ব৷ প্রক্কৃতিবাদ। এ মতও বৌদ্ধের! প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন। সাংখ্যের সংকার্ষ7বাদ প্রসিদ্ধ। এই সংকার্ধ্যবাদটি কি? যে সম্প্রদায় 

প্রকৃতিকে যেরূপভাবে বুঝিয়াছেন, এই কার্যয-কারণ-ব।দও তাহাদের সেইরূপ আকার 
ধরিয়াছে। সাংখ্যকারিকার টাকার বাচম্পতি মিশ্র চারিটি কারণবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। 

কেহ বলেন, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, পরমার্থ-সৎ বস্তর 

বিবর্তই কার্য । আর এক মতে সং হইতেই অসতের উৎপত্তি। আবার সাংখ্যমতে 

কারণ ও কার্ধা, উভয়েই সৎ। এই বিশ্বব্যাপারের মূল কারণটি কি হইতে পারে? মানুষের 

মন এইখানে বিবশ হইয়া পড়ে। বিশ্ব-বস্ত্রের পিছনে একটি কিছু আছে। সে লক্ষণ-শূন্য 
নিত্য ৰস্তর কেবল লেশমাত্র আমর! পাইয়া থাঁকি। যেমন খন্যস্তর আমাদের একট! 
অনির্দিষ্ট ্ঞান হয, জগতের মূল বস্ত সপ্বন্ধেও বুদ্ধি ও যুক্তি হারা সেই ভাবের একট! জ্ঞান 
হয়। জ্ঞানের সুলে আমর! করটি পদার্থের পরিচয় পাই--জড়, প্রাণ, মন ও টচৈতন্ত। ভ্তাঁয় 

ও টৈশেষিক দর্শনে জগতের মূল পদার্থ পরমাণু নাদে অভিহিত হইপ্নাছে। কাজেই তাহাদের 
মতে বিশ্বের উপাদান এক অথণ্ড নিত্য বস্ত নহে; তীহাঁদের বহু সত্ত। ধরিতে হুইগ়াছে। মন, 

চৈতন্ত, পরমাণু--এ সমন্তই নিত্য; ইহাদের শ্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আছে; কেহ কাহারও অধীনস্থ 
নছে। তাহাদের একত্র সমাবেশে জগৎ রচিত হইয়াছে। নৈয়ারিক বলেন, এই সমাবেশ 

ঘ| সন্পিবেশ ঈশ্বর কর্তৃক হইক্না থাকে । অতএব উপাদান ঈশ্বর-স্ৃষ্ট নতে। আবার 
বৈশেষিক মতে পরমাণুসন্নিবেশ ও পরিস্পন্দ কোনও কর্তা ঘারা হয় না। উহা কোনগ 
অজ্ঞের কাঁরণবশতঃ হইয়! থাকে । কাজে কাজেই নায় ও টৈশেধিক মতে বন সত 

এবং উহ্থাদের একত্র সংযোগে জগৎ রচিত হইয়াছে। যাহা হউঁক, বহুসত্তাবাদীর বছু 
১। স্বাভাবিকং নাস কিমুচতে, কিমহেতুকং অধিজ্ঞাতগ্েতুকং, অনিয়তহেতুকং ব11-_-্ায়মণ্ররী, 8৭1৯ 
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উপাদান-ঘটিত জগৎ রচন! বুঝ! কঠিন। সাংখ্যেরও প্রকৃতি সর্বময়ী। এক দিকে মনোবস্ত 
ও অপর দিকে জড়, এই উভয়ের বিক্ষোভ ক্রিয়াশীগ রজের ছারা হইয়া! থাকে বা রজই ক্রিয়া 
ব| কর্ম। ইহাদের জড় ও জড়শক্তি এবং চিত্ত, এই তিন লইয়াই প্রক্কৃতি। তবে জ্ঞানের 

অন্য চৈতন্ত আবশ্তক, সেই জন্ত পুরুষের অবতারণা । এখানে প্ররুতিই আপন শক্তিতে 

আপনি বিকশিত বা পরিণত হইতেছে, ইহাই স্থষ্টি। কাজেই সাংখ্যের স্গ্িকর্তার 'আবশ্তক 

হয় নাই। আত্মা কেবল দ্রষ্টী ও চেতন। এখানেও দেখা. যাইতেছে, ছুইটি সত্ত।। 

বৈদাস্তিক মতে প্রকৃতি জগৎকর্তীর বিব্ধ মাত্র। অর্থাৎ জগৎকর্থাই স্বীয় মায়াশক্ধি 

দ্বার। আত্মম্বরপ গোপন করিয়। বিশ্বযন্ক নির্মাণ করিয়াছেন। এখানে জগৎকর্তী ও প্রকৃতি 

ছুইটি শ্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নহেন, একই বস্তর ছুইটি রূপ। এই জঙ্ত টবদাস্তিক একসতাৰাদী 
এবং এই মতটিই মানব-বুদ্ধির পক্ষে যুক্তিপূর্ণ। 

বিশ্ব-তন্ত্র সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ঠিক কি ছিল, তাহা বলা যায় না। ব্রাহ্দণ-সম্প্রদায়ের 

মত বৌদ্ধদের প্রাচীন কোনও দর্শন নাই। অভিধর্ম গ্রন্থসমূহে যে সকল বিচার বিতর্ক 
আছে, তাহা অবশ্ত সথুদঙগত ও সুযুক্তিসম্পন্ন এবং উহাতেও অনেক দার্শনিক তত্ব আছে। 

তবে উহার বিষয় অবতারণ। ঠিক দার্শনিক ধারায় নহে। বুদ্ধ-মহানির্বাণের পরেও থেরবাদীর! 

দার্শনিক গ্রন্থরচনাঁয় উদাসীন ছিলেন। উহাদের ধর্ম, নীতিশিক্ষ/ ও উপদেশই লঙক্গ/ 

ছিল। মহাধানসপ্প্রদায়ের ভিতরে বিশুদ্ধ দর্শন আছে এবং উহ বোদ্ধ-ব্রাহ্মণ-প্রভাবে 
রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ স্যায়গ্রন্থের পরিচন্ন আমরা পূর্ব দিয়াছি এবং উহারও অধিকাংশই 

বৌদ্ধ ব্রাঙ্গণ লেখক দ্বারা লিখিত হইয়াছে । বোধ হয়, মহাযানসন্প্রদায় ব্রাঙ্গণ-সংঘর্ষেই 
গঠিত হুইয়াছিল। উঙ্থাদের ধর্ম ও দর্শন হইই, সুত্র ও অভিধর্শমূলক নহে। মহাঁধান- 
সম্প্রদায়ের শুন্যবাদ, তথতাবাদ ও বিজ্ঞানবাদ প্রসিদ্ধ। ব্রাঙ্গণ্য দর্শনে শুন্য ও বিজ্ঞান, 
এই ছুইটি বাঁদেরই প্রতিবাঁদ দেখা যায়। বুদ্ধদেব জগতের সুল সন্ত। সন্বন্ধেকি ভাব পোষণ 
করিতেন, তাহ! ঠিক বুঝ| যায় না। শুন্যশন্দ তিনি ছুই এক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। 
তিনি অগ্রি-শিখ! ও উহার অস্তধ গন গ্রস্তি দৃষ্টান্তের দ্বারা নির্বাণ ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। 

অন্নি-শিখা পূর্বে কোথায় ছিল ও কোথায় চলিয়। গেল, ইহা বাস্তবিকই ভাবুকের মনে 
চাঞ্চগ্য আনিয়। দেয় । 

শূন্যবাদীদের কথ! প্রথমে বলিব। নাগাঞ্জুন, আধ্যদেব, কুমারজীব ও কী, 

ইহারাই শুন্যবার্দী। নাগাজ্ছনের মত বু প্রতিভাশালী লেখক ভারতবর্ষেই সম্তবে। 
শূন্য-পদার্থ কি, তাহা নাঁগার্জুনের ভাষায় বলিব এবং ধোগ্য টীকাকার চন্ত্রকীর্তি তাহার যেরূপ 
ব্যাথ। করিয়াছেন, তাহারও পরিচয় দিব। প্রজ্ঞপারমিতায় আমর! দেখিতে পাই, «শুনা! 
সর্বধন্মা নিঃস্কভাবযোগেন” অর্থাথ “স্কুটমুহের দ্বকীয় ভাব নাই? কাজেই উবার বিভিন্ন রূপ 

ব! ধর্ঘ--শুন্য। নাগাঙ্ফন তাহার : সাধ্যমিকনুতে নূল কারণের লক্ষণ একস্থলে এই? 
ফরিয়াছেন,--পশুন্যমিতি ন বজ্জব্যম্ অশন্যমিতি বা ভবেৎ। উভয়ং নোতনং চেতি 
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্রজ্প্যর্থং '? কথ্যতে ৷” এই মুলাধারকে শুন্য বলা যায় না, উহ! অশুন্যও হইতে পাঁরে অথব! 
ছুইই হইতে পারে, কি তাহা! নাও হইতে পারে, কেবল বুঝিবার জন্ত শূন্য নাম দেওয়া] হইয়াছে । 
তিব্বতীয় বৌদ্ধের! শূন্যের আবার প্রকার-তেদ করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের মহাশুন্য আছে, 
আবার মহাশুন্য হইতে শুন্য অবধি ক্রমভেদ আছে। 

অশ্বধোষও একজন বড় দীর্শনিক। তাঁহার লঙ্কাবতারস্থত্রে “তথতাগ্বাদ অবতারণ! 

করিয়াছেন। তথত! শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন--“ভ।বাভাবসমানত1' এবং কোন কোন 

স্থলে “তথত।” শুন্য নামেও বল! হইয়াছে। শুনাবাদী নাগরজ্জুন, তিনি সমন্তই নাই দেখাই- 
যাছেন অর্থাৎ পঞ্চন্বন্ধ নাই, গমন ( মোৌসন ) নাই, কর্ম নাই, সংস্কার এবং এমন কি, বুদ্ধও 

নাই। এইরূপে যাহা কিছু লইয়! বৌদ্ধ মত দীড়াইয়। আছে, তাহার কিছুই নাই। তথতা 
মতে জগৎ বলিয়! কোনও অধিষ্ঠান নাই অথব! সমস্তই শুন্য- ধর্ম বা গুণসমূহ ক্ষণিক । আমর! 
জগৎ রচন! কত্সি বা আমাদের চিত্ত উহ! রচন! করে ; যেহেতু উহ! “নির্মিতপ্রতিমোহী”* অর্থাৎ 
উহা! মন দ্বারা গঠিত হইয়া আমাদের মুগ্ধ করিয়! রাখে। সমন্তই “মায়োপম”। বিজ্ঞান 
হই প্রকার-_ প্রথম, যাহা জ/নসমূহ ধরিয়া রাঁখে, তাহা খ্যাতিবিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়, যাহা কল্পনা 
অনুসারে অর্থাৎ গুগ বা ধর্ম অনুসারে সজ্জিত করে, তাহা প্রতিবিকল্প বিজ্ঞান। তাহার 
পর চিত্তের কথ!। সমুদ্ধ একটা জলরাশি, চিত্তও অনেকটা তাহাই । চিত্তের বৃত্তিসমূহ 

যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। চিত্ত ও মনে প্রভেদ এই যে, চিত্ত ভাঁব-সমূহ সংগ্রহ করে ও মন 

উহার বিধান বা সন্নিবেশ করে এবং বিজ্ঞানরূপে পঞ্চন্বন্ধ রচনা করে। বিজ্ঞানবাদ সঙ্বন্ধে 
প্রবন্ধের শেষে কিছু বলা হুইবে। রত্বকীর্তির ছইটি প্রবন্ধে উহার আলোচনা! আছে। 

তবে উছা! “তথতাক্বাদেরই পরিণাম । 
অতএব দেখা! যাইতেছে যে, প্রক্কৃতি অনুসন্ধানে দৃষ্টকেন্্র অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 

বিভিন্ন কল্পনা । বৈদিক যুগে প্রকৃতির নাম খত ছিল। উপনিষৎ, ব্রাহ্মণযুগেও খত শব 
প্রক্কতিবাচক ছিল। মন্ুসংহিতাতে খত শব্ষের উল্লেখ আছে"; তবে উহা সত্য অর্থে। দর্শন- 

যুগে প্রক্কতিই প্রধান আলোচ্য বিষয় । বোধ হয়, এঁ সময় হইতেই বিশ্ব-ব্যাপার, প্রক্কতি.নাদ 
ধারণ করিমাছে। বৌদ্ধের৷ শ্বভাব-বাঁদী নহেন, আবার প্রক্কতি-বাদীও নহেন ) তাহার! 
এই ছুইটি নামই ত্যাগ করিয়! উহার নূতন নামকরণ করিলেন। তীহারা এই বিশবক্রিয়ার ' 
গ্রতীত্যসমুৎপাদ১ নাম দিলেন। বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্ধ একটা! বিশেষত্ব এই 
যে, উহাতে বছু উপসর্গ সংযোজিত হইয়া! থাকে ; দেশে নূতন ভাব আসিলে নৃতন কথা 
নাহইলে প্রাণের আশা মিটে না । এই প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধের দৃষ্টিতে এক বিশাল, 
বাপার, উহ! একদিকে ধর্, আবার উহা! শুন্য। কাজেই বাহার উপর এত বড় সংস্কার 
আরোপিত আছে, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য লইয়া হে" ২তভে? হইবে, ইহা হ্বতঃসিন্ধ। এক 
সম্প্রদার “ইতি” ধাতুর অর্থ করিলেন-_-গতি, গমন জর্খাৎ বিনাশ ) অতএব প্রত্যেক বিদাশী 

১। নংযুতনিকার, ১২,১* জষ্টব্য? 
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ডাবের সমুৎপাদ, প্রতীত্যসমূৎপাদ । আর এক মতে প্প্রতি” উপসর্গ বীন্ার্থে, “ইত্য" 
শব্ধ প্রাপ্তি অর্থে, সমুৎপাদ শব্ধ সন্তবার্থে; অতএব রূপ প্রভৃতি প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া উহা! 
গ্রতীত্যসমুৎপাদ । তারপর ধর্মসঙ্গিনী নামক অভিধর্থ গ্রন্থে ণ্তস্স পচ্চয়ধম্মস্স ভাবেন 
ভবনশিলস্ন ভাব” অর্থাৎ প্রত্যয় ধর্মের ভাব হইতে যাঁহা উৎপন্ন, তাহারই ভাব । আর এক 
মতে *ইমস্সিন্ সতি ইদং হোঁতি, ইমস্দ উপপাদ ইদং উপপঞ্জ জতে” ইত্যাদি। তাহার 
পর সিংহলী টাক। আছে-_«পচ চয়সামগগিম্ পতিচচ সমং গম্বা ফলানাম্ -উপপরা্দ এতন্মাতি 

পতিচ্চসমুপ্পা*। তাহার পর ব্রহ্মদেশের টাকা আছে-_“্তদ্ভাঁবভাবী ভাব”। যাহা 
হউক, আচার্ধা চন্দ্রকীর্তির মতে সমুৎপাদ শব্ধ প্রাহুর্ভাব অর্থে ব্যবন্ৃত ; অতএব হেতু-প্রত্যয়- 

অপেক্ষিত অভাবসমূহ্র উৎপাদই প্রতীত্যসমুৎপাঁদ। 
যাহা হউক, প্রতীত্যসমূৎপাঁদ শবের যত অর্থই থাক, সকল অর্থেরই একট প্রধান 

লক্ষণ এই যে, উহ! কার্ধ্য-কাঁরণ-বোঁধক ! তবে উহা! নিমিত বা উপাদান কারণ নহে.) 
কতকগুলি ব্যাপারের একত্র সমবায়ে যে ভাবের উৎপত্তি হয়,.সেই ভাবটাই প্রতীত্যসমুখপাদ- 
জনিত। সে ব্যাপারগুলির নাম প্রত্যয় অথবা সন্বন্ধ। (১) হেতু, (২) আলম্বন, (৩) 

অনন্তর ও (৪) আধিপতেয়, এইগুলির নাম প্রত্যর়। (১) যেযাহার নিবর্তক অর্থাৎ বীজ- 
ভাবে স্থিত, সে তাহার হেতু । (২)যাহা! অবলঘ্ষন করিয়া কোনও ধর্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই 

আলম্বন। (৩) কারণের নিরোধে কার্যের উৎপত্তি, যেমন বীজের নিরোধে অন্কুরের উৎপদ্তি, 
ইছাকেই অনন্তর বলে। (৪) আধিপতেয় প্যন্মিন সতি যৎ ভবতি” অর্থাৎ যাহ! হইলে 
যাহা হয়, সেই তাহার আধিপতের। মাধ্যমিক স্ত্রমতে এই প্রতীত্যসমুৎপাদই শুন্যতা, 

"্যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শুন্যতাং তাং 'প্রচক্ষতে”। অতএব প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধ তন্ত্রের 
ৃড়ান্বরূপ এবং ইহা! গাংখোর প্রকৃতি নহে ও নাস্তিকের ত্বতাবও নহে ; ইহ! একটা নৃতন কল্পনা । 

পর্বে বলা হইয়াছে, যে সময়ে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, তখন ভারতে বিজ্ঞানের যুগ আরস্ত 
হুইয়াছে। বুদ্ধ, মন সম্বন্ধে এত বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, উহার পূর্বরবন্তী যুগে সে সকল 
বিষয় আলোচনা না থাকিলে তদানীন্তন স্ধীমণ্ডলীর উহ! বোধ-গম্য হইত না। তাহার 
নিদর্শন উপনিষৎসমূছে প1ওয়। যাঁয়। আমাদের দেশে দর্শনগুলি কতকটা' ধর্মে পরিণত 
হইয়াছে । সাংখ্যশান্্ব কেবল দর্শন নহে, উহা ধর্মও বটে? এমন কি, স্ভায় টবশেষিক তত্ব বাহার! 
উপলব্ধি রুরিতে পারেন, তাহাদেরও মুক্তি হয় । বৌদ্ধ তত্ব€ এঁনপপ একট! দার্শনিক ধর্ঘ। 
বোধ হয়, আত্ম! ও বেদের শ্রেষঠস্ব শ্বীকার করিলে মহাভারত ও যোগবাশিষ্ঠের পার্থে পিটকের 
স্থান হইত। | ্ 
তবে শূন্যুবাদ বৌদ্ব-তস্ত্রেরই ব্যাপার, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। উপনিষৎ 
আলোচনায় বুঝা! বায় যে, অমৎবাদ কোনও একটি সম্প্রদধাক্নবিশেষ অধিকার করিয়াছিল। 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের ছুই, স্থানে আমরা স্পষ্টভাবে অনতের উল্লেখ দেখিতে পাই। 
১) হিতীয় বী,৬১৭।.7777777707 
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প্রথম হলে), বর্ধক ঘর্ধি অসৎ বল, তাহা হইলে তুমিই অদং। জপর স্থবে, জগৎ প্রথমে 
অধিত্বশূন্য ছিল, তাহার পর অসৎশববাচ ব্রন্ধ অস্তিত্বে বা ভাবে পরিণত হুইগেন। 
কাজেই শুন্যবাদ যে বুদ্ধের পূর্বে ছিল না, ইহ| মনে করিবার কোনও কারণ নাই। 

বৌদ্ধের জগংকে কেবল কার্ধ্-কারণ ও নিরমাশ্রিত বলিয়া মনে করিতেন। বাহ্ 

জগতেও যেমন কারণ ও কার্ধ্য, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। জগতের মুল শুনা । ভাবের উদয় 
হইতেছে সতা, তাহার পর আবার অভাব। যে ক্ষণটুকু উহ! বিজ্ঞানের লন্থুখে উপস্থিত 
থাকে, সেইটুকুই আমরা জানিতে পারি। সকল ভাবেরই উৎপাণ ও নিরোধ হয়, তাহা 
ছাড়া! অপর কিছুই নাই। ইহার মূলে অবিস্তা এবং এই অবিস্/ হইতে আরম্ভ করিয়া 
দ্বাদশ অঙ্গ১। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞ।ন হইতে নামরূপ, 

নমরূগ হইতে যড়ায়তন, ষড়ামতন হইতে ম্পর্ণ, উহ! হইতে বেদনা, বেদনা! হইতে তৃষ্ণা, 

তৃষ্ণ! হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে গতি এবং জাতি হইতে জরা, মরণ, 

শোক, পরিদেব, ছুঃখ, দৌর্বনন্ত প্রভৃতি । এই কঠোর নিয়মবশে মান্ুষের জীবন চলিতেছে। 
আবার এদিকে আত্যন্তরীণ জীবনেও এ কঠোর নিয়ম। সংস্কার বা বৃত্তি লইয়া! মানসিক 

গঠন এবং রূপ, বেদন৷ প্রভৃতি স্ন্ধের মধ্য দির! পুনরায় সংস্কার | 

এখন কথ! এই যে, মান্য কি কেবল যস্ত্রের মত এই জীবনচক্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে ? 
মানুষের কিছু কর্তবা অকর্তব্য নাই? ইহার উত্তর, মানুষের কর্তব্য অকর্তব্য আছে এবং ধিনি 

সন্ু্ধ বা তত্বদর্শী হইয়াছেন, তিনিই জীবনের পন্থ। স্থির করিতে পারেন। কি ভাবে তত্বদর্শা 
হয়, তাহা পরে বলা হইবে। পূর্বোক্ত দ্বাদশাঙ্গ একটি উচ্চ তত্ব। তাহ ছাড়া চারিটি আর্ম- 
সত্য আছে-_ছঃখ, হঃখসমুদয় বা উৎপত্তি, ছুঃখ-নিরোধ, ছঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপৎ ব! পন্থ! | 

ছুঃখ নিরোধের উপায় কি? হুঃখ নিরোধের উপায় অষ্টমার্গ২ | কর্মজনিত সংসার বা 

প্রেত্জাব অর্থাৎ মানুষের বাওয়। আস! উপনিষদেরই শিক্ষ/। চীরিটি আধ্যসত্যর উল্লেখ 

ধোঁগদর্শনেও আছে। তবে ইহা বৌদ্ধরা যোগদর্শন হইতে পাইরাছেন অথব। যোগদর্শন 
এ বিষয়ে বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ। বল! যায় না। ধ্যান ব্যাপারটি বৌদ্ধ-পুর্বযুগের 
এবং উহার প্রকরণ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহ! অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। 

এখন বৌদ্ধনীতি কি, তাহাই দেখ! যাউক। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই ইচ্ছার স্বাঁতস্ত্রা-৩, 
বাদী। যদিও জন্মাতে পূর্বজগ্নাঞ্জিত কর্ণানিয়ম অনুলারে মানব-চরিত্র গঠিত হয়, তাহার 
বৃতিমূৃহ আকারিত হয় এবং এই হিদাবে তাহার! নিয়তিবাদী, কিন্তু বী্গরূপী পূর্ব-জন্মের 
ংস্কারসমূহ ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতির দ্বার! বশীভূত করিতে পার! যায়। সংস্কার শব ব্রা্গণ 

ও শ্রমণ, উভয় শান্ত্রেই নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । বৈশেধিক দর্শনে বেগাখ্য, স্থিতি- 

১। কোন মতে *» ও ৫ (মিলিশ প্রপ্ন। দিধনিকায় ১৫, মহানিগাননথত্র 11 ২। সমাকৃদৃষ্টি, 
সংকল্প, বাক, কর্ণাস্তঃ, আলঙীব, ব্যাক্সাম, সমূতি, সমাধি। কর্ণাস্তঃ-৮ ০০০৫৪০$, ব্যায়াম -* 57৫৩8০এ। 

৩ 85৩ ৬৬1], 
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স্বাপক ও ভাবনাখা। এই ত্রিবিধ সংস্কার। এখানে সংস্কার শব ইংয়াজী পর্জীইডিয়া" 

ও «পোটেন্নি” অর্থে বাবহৃত হইয়াছে এবং উহ! জড় ও মন, উভয় বিষয়েই ব্যবন্বত হইয়াছে 
আবার বৃত্তি (51570516001 ), অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হয় এবং পরজন্মে প্রকাশিত হয়, 

এরূপ অর্থেও সংস্কার শব ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধেরাও ছুই অর্থে সংস্কার শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, 

একটি সংস্কীরস্বন্ধ ও অপরটি সঞ্চিতবৃত্তি বা অভ্যাস। বৌদ্ধমতে বছ সংস্কার,_- কেহ বাহাক্সটি, 
কেহ বা ততোধিক সংস্কার ধরিয়াছেন। সংস্কার চেতসিকের অন্তর্গত অর্থাৎ উহা চিত্তের 

এক একটি ভাঁব। আবার এদিকে বিজ্ঞানও উননববইটি। ইহা! হইতে বুঝিতে পারা যার 

যে, মন লইয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ উভগর়েই বিশেষভাবে সাধন! করিয়াছেন। চেতসিকসমূহ, 

রস, ভাব ও বৃত্তি। 

নীতিসাধনে কতকগুলি চেতসিক বিশেষ আবশ্তক |. বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্ষা, 

প্রীতি ও চও। বিষয়ে অগ্রসর হওয়াকে বিতর্ক বলে। বিষয়ে মনোরক্ষা--বিচার ; অনেক- 
গুলি বিষয়ের মধ্যে কোন্টিতে মনঃ সংযোগ করি, কি না করি, ইহাই অধিমে!ক্ষ ; বীর্য অর্থে 
উৎসাহ; প্রীতি অর্থে আনন্দ বা অন্থরাগ ; কামনা ব| কামকে চও্ড বলে। কোন বিষয়ে 
অন্ুরাঁগ সধশর করিতে হইলে ইচ্ছার আবস্তক ॥। বৌদ্ধ ভাষায় ইচ্ছার নাম চেতন! । চেতনা 

থ্বারা বিষয়ে একাগ্রতা হয়। আবার কতকগুলি হেয় চেতপিক আছে। সেগুলি মোহ 
( তুল-বুঝ| ), আহ্িরিক (লঙ্জাহীনতা ), অনোত্বপৃপ (ফলাফল-চিস্তাবিহীনত। ), উদ্ধচ্চ 
( ননঃসংযোগে বাধ! )। লোভ ও দিটুঠি, এই দুই বিশেষ চেতসিক। 

নীতি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি অনুরুদ্ধের অভিধশ্ার্থসংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। 

উহ। একখানি সংগ্রহ-পুস্তক এবং অভিধর্ের সার মন্দ উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । খ্যাতনাম৷ 

বুদ্ধঘোষ বোধ হয়, সকল লেখক অপেক্ষ। টীক1 টিপ্পনীর দ্বারা এবং তাঁহার বিশুদ্ধিমার্থনামক 

গ্রন্থে বৌদ্ব-সাধন-তত্ব নথ্চগন্ধ বিশ্বৃত আলোঁচন! করিয়াছেন। বিশদ্ধি-মার্ণে এ সকল বিষয় 
যথেষ্ট আলোচনা আছে। 

কর্মের মূলতঃ ছুইটি ভাগ, কুশল ও অকুশল। ইহ৷ ছাড়া অপরাপর ভাগও আছে। 

কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই তিন প্রকার কর্ম। আবার কারণ-রূপী কর্ম-_-যাহ। মানুষকে 

সংসারে আনে) বিপাক কর্ম অর্থাৎ যাহার ফল ভোগ হইতেছে এবং ক্রির! অর্থাৎ কারণ-শূন্য 
কর্ণ, ইহা! “বুদ্ধ” অবস্থায় টিয়া থাকে। কর্ম-মার্গে উতানের পূর্বে কতকগুলি শীল ও হট 
পারমিতা অনুষ্ঠান আবশুক | শীলসমূহ বুদ্ধের দশশীল বা নিষেধ-বাণী ) আর 
পারমিতাঁগুলি১ বিধি, তৃষ্! ও কাম মান্যকে বিপথগামী করে। কুশল কর্শে মন নিবিষ্ট হইলে 
ক্রমশঃ বীবিমুক্ত হয় অর্থাৎ পরমা্থ বিষয়ের পথ উপ্ুক্ত হয়। তাহার ফলে জরা অর্থাৎ 
বিষয়ের সম্যক্ প্রতীতি । 

বিজ্ঞান যে কেবল বাহিরের বস্তরই হই! থাকে, তাহ! নহে; পারমার্থিক জগতেরও বিজ্ঞান 

১। দান, শীল, ক্গান্তি (সহিষ্ত! ), বীর্ধ], ধ্যান, প্রজ্ঞ! এবং অপর চারিটি উপান্, প্রণিধান, বল ও ধ্যান। 
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হয়। পারমার্থিক জগতের বিজ্ঞানের আবার ক্রমভেদে আছে। প্রথমতঃ আদিকর্িক! 
বীথি অর্থাৎ শীলবিগুদ্ধি। ইহা স্ুরৃতি ভিন্ন হয় না। আগে সংসার-চিন্তা দূর করিয়] 

অভীষ্ চিন্তার গ্রতি মন অগ্রসর করিতে হইবে। প্রথম আরম্ভ পরমার্থ বিষয়ের যে আভাস 

হয়, উহ পরিকর্ম্ানিমিত্ত১ | তাহার পর বিষয়ের পরিস্ফুটং মৃষ্তি সম্মুখীন হয়, তাহার নাম 
উগ্রহনিমিত্ত। তাহার পর পাচটা বাধা আসে-_তাহাদের নাম পঞ্চনিবারণ। সে বাধ! অতিক্রম 

করিলে উপচার-সমাধি। ইহাই যোগ-জীবনের বোধ হয় আরম্ভ । এই অবস্থায় কাম-বিজ্ঞান ব৷ 

ক্ষুৎপিপাসার জগৎ চলিয়া! যায়। তাহার পর ক্লূপবিজ্ঞান আসে ও এই অবস্থার ইহ। গ্রথমাধ্যায়, 

ইহার আবার অঙ্গবিভাগ আছে। তাহার পর বিচার অর্থাৎ আবার এ অবস্থার বিষয়ে 

মনোরক্ষা, বিচারের পর গ্রীতি-ক্ষুদ্র ও এঁকাস্তিক | সুখ, বৌদ্ধের মরু-মরীচিক। বা জলভরম, আর 
প্রীতি বাস্তবিক জলপ্রাপ্তি। তাহার. পর ধ্যানানন্দ। অর্হতদের স্থান বেশ উচ্চ নছে। 

তাহারা ধ্যানী নহেন? তাহার! গু বিপশাক। ধ্যানানন্দকে 'অপপনা* বলে এবং এ 
অবস্থায় যে বিতর্ক হয়, তাহাতে চিত্ত বিষয়ের মূলে প্রবিষ্ট হয়। 

দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক বায়, তৃতীয় ধ্যানে বিতর্ক-বিচাঁর যায়, চতুর্থে প্রীতি যায় এবং পঞ্চমে 
লুখস্থানে উপেক্ষা আসে। যোগদর্শনেও এ সকল তত্বের কথা আছে। সুতরাং ইহা! কোনও 
নূতন ব্যাপার নহে। ধ্যানের ফল ইন্ধি বা খদ্ধি__“চত্বারে ইদ্ধিপাদো”।. এবং দশ প্রকার 
খ্ধি। অধিষ্ঠান-বীথি ও অভিজ্ঞা-বীথিও ধ্যানের ফল। আবার দিব্য চক্ষু, দিব্য শ্রোত্র, পরচিত্ত 

বিজ্ঞান ( থট রিডিং) ও পূর্ব-নিবাসের অনু্থতি, ইহাঁও যোগীর হইয়! থাকে । 
কামলোক ও রূপলোক অতিক্রান্ত হইলে যোগীর দৃষ্টি অরূপ লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অর্থাৎ এ অবস্থায় অনস্ত-দেশ-জ্ঞান হয় | তাহার পর দশধা৷ অবস্থা ৷ তাহার পর আরও অভিজ্ঞান 

আসে; উহার পর অনিমিত্ত জ্ঞান অর্থাৎ ধর্ম 'বা গুণশুন্য জান এবং পরিশেষে শুন)ত। 

উপলব্ধি। রে 

এ সকল বিষয় আমাদের নিকট কেবল শব্দবঙ্কার মাত্র । কিন্ত ইহাও সংক্ষেপে বলা হইল। 
ধাহারা ইহার বিশেষ বিবরণ চাহেন, তাহার! বুদ্ধঘোষের ধর্শা-সঙ্গিনীর টীকা ও বিশুদ্ধি-মার্গ 
দেখিতে পারেন। ইহার বিষয় সাংখ্যদর্শন, বিশেষতঃ যোগদর্শনে পাওয়া যাইবে। ইহার ফল 
অর্থন্ব অথব! বৃদ্ধত্ব-গ্রাণ্তি। বুদধত্ব-প্রাপ্তি হইলে নির্বাণ । নির্ব্বাগ অসংমত ধাতু অর্থাৎ সংস্কারশুন্য- 
ধাতু-_উহা৷ অস্ভিত্বলোপ নহে বা “এনাইছিলেসন্” নছে। হিন্টু ও বৌদ্ধ উভয়েই ছঃখবার্দী। 
কিন্ত তাই বলিয়া মনযা-নীবন অসার, ইহ! কোন সপ্প্রদ্ায়েরই মত নকে। .হিন্তু ও বৌদ্ধ 
“গেসিমিষ্” নহেন। মানব-জীবন অসূলা, ইহা! উভয় সম্জদায়ই স্বীকার করেন। | 

অতএব বৌদ্ধদের মূল নৈতিক মত সংক্ষেপে বলিতে গেলে কুশলকর্টের অনুধঠান। কুশল 
কর্ণের অনুষ্ঠান করিতে গেলে পূর্বজম্মের স্ুসস্কার থাক! চাই এবং থাকিলে মনোবৃতি সেই 
অভিমুখেই থাকে। কাম বা তৃষ্-কার্ধ্ের গ্রেরক। চেতন! সাহায্য গ্রক্কতি ব1 নিবৃত্তির 
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গাধন হয়। পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে শীল ও পারমিতা আচরণ, করণ ও 

মুদিতা প্রভৃতি বৃতিসমূহের অনুসরণ এবং বিচার বিতর্ক ঘার! তাহার উপকারি উপলদ্ধি, 

এই ভাবে সংস্কারসমূহ গঠিত হয়। বাহারা উচ্চ পন্থায় প্রবেশ করিতে চাহেন, তাহাদের 

ধ্যান আবশ্তক, উচ্চ তত্ব কেবল ধ্যানের দ্বারাই জানা যায়। মুল তত সংবৃত বা আচ্ছাদিত ; এক 

একট আচ্ছাদন খুলিয়া! গেলে ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহ অন্তর িতে প্রকাশিত হয়। 

প্রথমে কাঁমলোক, তাঁহার পর রূপলোক, তাহার পর অরূপলোক |. লোক অর্থে এক একটি 

অন্তর্জগৎ বা! সত্যের জগৎ। এক একটি ধ্যানে এক একটি নূতন আধ্যাত্মিক জগৎ পাওয়া যায়। 
এইরূপে চতুঃ বা পঞ্চ ধ্যান দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন তত্বের জ্ঞান হয়। এবং একবারে সংস্কারশুন্য, 
কামনাশুন্য হইলে বুদ্ধপ্বপ্রাপ্ডি হয়। 

বু্পূর্বযুগে নৈতিক তত্বকি ভাবের ছিল» দেখা যাউক। কাম শবাটি বহু প্রাচীন। 

অথর্ববেদে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। কর্ম শব্ধটাও বনু প্রাচীন। খগবেদে ধর্ম-শব 

ঠিক বৌদ্ধভাবে বাবহৃত হইত কি না, বল| যায় না। তখন উহ! আচার বা রীতি অর্থে ব্যবন্ৃত 

হইত। তবে তৈত্তিরীয় শিক্ষা-বল্লীতে “সত্যং বদ ধর্মঞর”, প্ধর্মান্স প্রমদিতব্যম্”, 

এ গুলে ধর্মশব্দ বৌদ্ধভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এ শিক্ষাবল্লীতেই আবার আচার্য্য “যানি 
অনবস্তানি১ কর্্দাণি তানি সেবিতব্যানি”, “কুশলার প্রমদি তবাম্”২, “যানি অন্মাকং স্ুচরিতানি 

তানি তয়োপাদ্যানি”, তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে শিষ্যের প্রতি গুরুর এই উপদেশে, 

বৌদ্ধ দশ শীল ও ফট পারমিতার মূল ভাবসমূহ পাওয়! যায়। তাহার পর কর্ম ও ভৰ বা সংসার- 

বিষয়ক আলোচনা বৃহদারগ্যকেত পরিষ্কার ভাবেই পাওয়। যায়। যে বিষয় পুরুষের 

আসক্তি, সেই বিষগ্ন লিঙ্-প্রধান মন কর্মের সহিত প্রাপ্ত হয়।****-*****০* সেই লোক হুইতে 
আবার মন্ুষ্লোকে কর্দকরণের জন্ত আসে। সে কামন! সহ অথবা কামনাশুন্য হইয়! 

আসিয়া থাকে । সে বদি 'অকাম, নিফাম, আগ্তকাম অথব! আত্মকামসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে 

তাহার প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না-_সে বক্ষ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।” উহার পূর্বের ক্নোকটিও 

এ স্থানে উল্লেখযোগ্য । “এই পুরুষকে কামময় বলিয়া থাকে ; তাহার কামন! যে ভাবের হয়, 

তাহার চেষ্টাও সেই ভাবের হুইয়! থাকে এবং কর্ম্মও সেই ভাবের হুইয়! থাকে । আবার যেরূপ 

কর্ম করিয়৷ থাকে, সেইরূপ ফলপ্রাপ্ডি হয়।” এই ভাবের আলোচন৷ বিভিন্ন উপনিষদে পাওয়া 

ধায়! কাজেই উহ! বৌদ্ধপ্রলীত নহে, উহ! বৈদিক যুগেরই সম্পতি। 

তাহার পর ধ্যানের কথা । ধ্যানযোগের কথা শ্রেতাশ্বতরে (১, ৩ যো) আমরা 
দেখিতে পাই। এতরেয় উপনিষদে (১অ, ৯১ ল্লো ) “ননদসা ধ্যাত”: শব পাওয়া ধাক্স। 

সংহিতা-বুগেও ধ্যানের উল্লেখ দেখা যার । ভারতে ধ্যান, যোগ, লমাধি প্রস্থৃতি কৰে আসিল, 

কৌন্ খষি ইহার প্রণেতা, তাহ! বলা যায় না । পর ফোনও প্রাচীন ধর্ণে ইহার চিক দেখ! যাঁয় 
না । ভারত যে ধর্শা-প্রাণ, এফ যোগ শু'সমাধিই: তাহার প্রমাণ । :অগর দেশে এঁহিক আবিষার 
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অনেক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই | এক মিশরেই শিল্প ও বিলাঁস-সামগ্রী কত দেখিতে 

পাওয়া যায়। কিন্তু পারমাথিক তব্জ্ঞানের উপার ভারত ছাড়া অপর কোনও দেশে হয় 
নাই। কিন্তু একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই যৌগবিশ্বাসী, অথচ পন্থা ভেদ 

ফেন হইল? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পন্থাতেদ বিশেষ নাই । উভয় সম্প্রদায়ই স্যর 
মূলে সন্ত! দেখিয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ই স্থষ্িক্রমে বিবর্ত, বিকার, পরিণাম ব! অন্তথাভাব শ্বীকার 
করেন। মুল সত্তার শ্বরূপ সম্বন্ধে উভয় সম্প্রদায়ই অজ্ঞত! স্বীকার করিয়াছেন। তবে মানবা- 
আর সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত নহেন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু মতে মাঁনবাত্মা, 

পরমাত্ারই প্মংশ এবং উহ] নিত্য ও অব্যয় । কর্ম-ফল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। 

বৌদ্ধেরা সেরূপ আত্মা শ্বীকার করেন না। মৃত্যুর পর কর্্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া! থাকে, 
কর্মের আধার কি, সংস্কার কোথায় থাকে, পুনর্জন্ম কাহার হয়, তাহা বৌদ্ধণান্ত্র হইতে ভাল 

বুঝ! ঘায় না। বৌদ্ধমতে কর্ম যেন একটা! এশী শক্তি এবং “কন্মারভেসন্” ও “পোটেন- 
সির” মত একট! জাগতিক নিয়ম, উহার ক্ষয় ব্যয় নাই, উহার হাস বৃদ্ধি নাই, উহ! আপনার 
নিয়মে চলিক্া থাকে । বোধ হয়, মীমাংসকেরাণ্ এই মত পোষণ করেন। তীহাদেরও কর্ম হইতে 

অপ্ুর্বব এবং এই অপূর্ব জড় নিরমের মত মানবাত্বাকে বশীভূত করিয়া রাখে। উহাই আপন 
বলে ত্বর্গে লইয়! যায়, আবার উহ্াই মর্তে আনিয়া! ফেলে। 

বৌদ্ধ-তত্ব কতকগুলি বিশ্বাস, আদেশ ও উপদেশ-সমট্টি নহে। উহা বুক্তি, তর্ক ও 
গঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্মে উপাঁসনা নাই। ঈশ্বর নাই, কাজেই উপা- 
সনাও নাই। এমন কি, বুদ্ধেরও উপাসনা! আবশ্যক নাই। কাজেই কর্ম, অনুষ্ঠান, শীল, চরিত্র 
বা মনুষ্যত্বের দিকেই তাহাদের অধিক লক্ষ্য ছিল। শীল, চরিত্র, মুদিতা, করুণা প্রভৃতির 

সাধন এত অনুষ্ঠান-বহুল হইয়াছিল যে, ক্রমশঃ তাহা মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। 

তাহার উপর আবার পঞ্ধ্যান, ইহারও আবার শত শত প্রকরণ । ' কাজেই বৌদ্ধ ধর্দ ও সেই 
কারণে বৈদান্তিক ধর্মও সাধারণের পক্ষে ছুর্বোধা- ও অনুষ্ঠানের অতীত হই! পড়িনাছিল। 

সাধারণে উহ্াফে পিরামীড মন্দিরের মত একট! প্রকাণ্ড ব্যাপার বলিয়! বুঝিত ; উহার অর্থ 

বুঝিতে চেষ্টা করিত না। অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু সে অনুষ্ঠঠনের ভিত্তি নিঞ্জের মনের ভিতর নহে; 
উহ! কেবল শুক সাধনেই পরিণত হইয়াছিল । কাজেই উহাদের স্থল পৌরাণিকেরা তাহাদের 
সরস ভাব ও সরল সাধন দ্বারা অধিকার করিলেন । ওপনিষদের! রসের দিকটা আবশ্যকীয় 

যুবিয়াছিজেন। কাজেই তৈত্তিরীয উপনিষং ব্রঙ্গকে রলসময় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধগুহে রসের উল্লেখ বা রসস্থতি দেখ। হায় না। অন্ততঃ থেরবাদী বৌদ্ধরা নহেন। জাতকে 

এ. চেষ্টাট। হইয়াছিল; আধ্যাক্লিকার আচ্ছাদ্দনে রস উদ্ভাবনের উহ! চেষ্ট! বটে, কিন্তু উহাতে 

ভোবলালিতা, সাহিত্য-কলা, সৃটি-নৈপুপা নাই। ব্রাহ্মণের। আখ্যায়িকার দিক্ট| 'সাধ্কাইয়া 

€গোস্থাইয়।- এক্ষ বিপুল ধর্শা-সাহিত্য.রচন! করিয়া! জন-সাধারণের ধর্মপিপাস! মিটাইয়1 দিলেন.। 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধদের বাধ! দর্শনশান্ত্র নাই, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বুদ্ধের 
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উপদেশ ও বিচার-গ্রণালী দর্শনমূলক | দার্শনিকের পিপাসা, বুদ্ধের উদ্জি ও তত্ববিচাঁর পাঠ 
করিলে তৃপ্তি হয়। গ্রিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি ও কৌতৃহলই বিজ্ঞান ও দর্শনের স্যঞ্রন করিয়! থাকে 
খগবেদের দশম মণ্ডলের (১২৯) স্ষ্টনুক্তে “সৎ ব1 অসৎ পূর্বে কিছুই ছিল না, _বায়ু, আকাশ 
ছিল না; কি সামগ্রীর দ্বার! সমস্ত আবৃত্ত ছিল এবং কাহার দ্বারা রক্ষিত হইত এবং পূর্বে কি 
সমস্তই জলময় ছিল?” ইত্যারদ্দি। এখানে একটা প্রবল দৃষ্টির আকাঙ্ষা আমর! দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধদেরও অষ্ট-দৃষ্টির উল্লেখ আছে। হয় ত এই দৃষ্টিই পুর্বে দর্শন-কথ্ধাল ছিল। “অহ 

অভূবং অতীতাধ্বানম্, নাভূবমতীতাধ্বানং, কিং ত্বিদং, কথং ত্বিদং” অথাৎ “আমি পূর্বে 
ছিলাম বা! পূর্বে ছিলাম না) ইহা কি? ও ইহা কেন,” এই সকল প্রশ্ন হইতেই দর্শনের 

অভিব্যক্তি হুইয়াছে। তাহার পর ছঃখ। ছূঃখের উৎপত্তি প্রভৃতি চারিটি আর্ধ্যসত্য, ইহাও 

দার্শনিক অন্ুসন্ধান। যোঁগদর্শনেও ইহার উল্লেখ আছে। চিকিৎদ! শাস্ত্রে যেমন রোগ, 

রোগের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে এবং উহা যেমন চিকিৎসা-দর্শন বা! উহার মুল, 
এই আর্ধ্যনত্য কয়টিও বৌদ্ধতত্বের মূল এবং ইছ৷ বৌদ্ধগহে বিশেষ ভাবে আদরের সামগ্রী । 
বৌন্ধজ্ঞান যুক্তি ও স্ায়ের উপর প্রতিষ্টিত; উপনিষৎযুগের ততবসমূহ বুদ্ধের পথ পরিষ্কুত 
করিয়াছিল এবং তিনি উপনিষদের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়। তাহার ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন। 
উপনিষৎ হইতেই দর্শনধুগের আরস্ত এবং বুদ্ধ, দার্শনিক বিচার হইতে কখন বিচলিত হন নাই। 

বৌদ্ধ জ্ঞানবাদ 
বুদ্ধ পুর্ণমাত্রায় শুন্যবাদী ছিলেন কিন! অথব! তিনি ক্ষণিক-বাদী ছিলেন কি না/ তাহ! বল 

যায় না। তাহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা শুন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ একটা জটিল দার্শনিক বাদে পরিণত 
করিয়াছেন। স্থতরাং উহাও বৌদ্ধ দর্শনেরই অঙ্গ ধরিতে হইবে। বুদ্ধ, প্রকতির পশ্চাতে এক' 

মহাসত্া দেখিলেন। প্রক্কতির কার্ধ্য পর্যালোচনা কবিয়৷ বুঝিলেন যে, বায়সকোপের দৃষ্তাবলীর . 

মত উহার অতীত ক্রিগ্নাসমূহ কোথাক অন্তহিত হইতেছে, আর ভবিষ্যৎ্টাও কোন একট অজ্ঞাত 
বস্ততে লীন হইতেছে ; কেবল বর্তমানটাই আমর! বুঝিতেছি, এইটুকুই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। 
বর্তমান সতত অতীতে মিলাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ বর্তমানাকারে সন্দুখীন হইতেছে। এরপ স্থলে 

বৌদ্ধসাধন। “তত্বমসি*তে না পৌছাইয়া প্রতীত/সমুৎ্পাদে উপস্থিত হইল। শুন্যের উপাসনা : 
নাই, শুন্যের হস্তামলকবৎ উপলান্ধ নাই, শুনোর সহিত মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা : 
বিবর্ত নাই, ধ্যান দ্বারা কেবল এ তাবাভাবরূপী বস্তর সন্ধান পাওয়া যায়। দর্শন বাবুক্তিতে 
কথাটা বেশ ভাল, জগতের একট। নূতন চিন্ত! বটে, কিন্তু জিমিনট! পূর্ণ অব্নবের নে । : 

ইহাতে সব সমাধন হয় না। ইহার কতক .অক্জে্নের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত, আবার কতক 
মানুষের জানিবার আবহাক নই ) যেহেতু তাহার অন্থসন্ধান নিষিদ্ধ । কিন্তু মান্য তাহ! ছাদ্ধিবে 

কেন? মানুষ প্রশ্ন-পটু, এক একট! বিষয় প্রশ্নীকারে মানব-সমাজে 'নমাধানের জন্ত আনে। 
ইহাও জগখ্রহস্যের একটা রকস্য। ৰ . 
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মানবজ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধের। অনেক অনুশীলন করিয়াছেন.। ইঞ্জরিয়জ জ্ঞান যে জ্ঞানই 

নহে, তাহা বৌদ্ধের! উত্তমরূপে বুঝিয়্াছিলেন। ইন্ত্রিয়দ জ্ঞান কেবল শিগু ও পণ্ডরই হইয়! 
খাকে। বস্তসমূহ ইন্জিয়ের সম্মুখে প্রায় একই ভাবের বোধ হুইয়। থাকে। হুর্য্য, 
চক্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষ মানুষ চিরকালই একভাবে দেখিতেছে) তাহাতে কেবল চক্ষু- 

লন্ধ জানই হয়। কিন্তু দৌর জগতের জ্ঞান, উহার নিয়ম ও শুহ্থলার অন্ভৃভূতি মাঁনলিক 
সঙ্নিষেশ। ইন্জিয়সসূহ সামগ্রী সংগ্রহ করে, মন তাহাদের সাজাইয়। জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান 
রচনা করে। মন--আধার, জান--আধেয়। মনের আঁকার অনুসারেই জ্ঞানের আকার 

হয়| কার্ধ্যকারণ, সন্বন্ধ, দেশ, কাল, রাঁশি, এ সমস্ত বাহির হইতে বা ইন্ট্রিয় হবার! 

সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। মানুষ যাহা পর পর দেখে বা শোনে, মনের ভিতর উহা! 

পেক্ধপ ভাবে সঙ্জিত হয় না, কাজেই মন একট! আঁধার । সন্নিবেশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
হয় না, উহ! অপর কোন শক্তিত্বারা সজ্জিত হয়। উহা মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। 
কার্ধ্য-কারণ, সম্বন্ধ, কাল প্রভৃতি মনেরই সামগ্রী, উহারই ছাপে ইন্্িয়-প্রদত্ত জ্ঞানসমূহ 
মুদ্রিত হইয়া থাকে । হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই এ ততটা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। 
আবার জ্ঞানের ছুইট! দিক আছে। বন্ত-প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, উহা উপস্থিত না 
থাকিলেও কেবল নামের খ্বার! উহা অনুভূত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয়ের 
জ্ঞানই প্ররুষ্ঠ জঞান। প্রকৃতি, সৌরজগৎ, জীব প্রভৃতি বহু খগ্ড-্ঞানের সমষ্টি, উহা 
একটি তত্ব। বৌদ্ধদের সমুদ্ন-গ্রহণ, অর্থগ্রহণ, নামগ্রহণ, সংকেত-সম্বন্ধ প্রভৃতি জ্ঞানের 
অনেক পর্যায় আছে। সকল জ্ঞানের আধার হইলে বুদ্ধ হুইয়! থাকে । জ্ঞান সকলের 

সমান নহে। একই বিষের জান বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভিন্ন হইয়! থাকে । কোন 

বিষয়ের জানের পরিধি যত বিস্বৃত হয়, বৌদ্ধমতে তাহার বিভিন্ন নাম আছে-_. 
প্রজা, স্প্রজ্ঞান ইত্যাদি । ইংরাজী “এক্স্পিরিয়ান্স্” এই প্রজ্ঞা বাঁ সং্রজ্ঞান। 

জান ও সত্য পরম্পর সম্বদ্ধ। সত্য অবধারণই জ্ঞানের উদ্দেশ্য । তবে মানুষ 

কতটুকু সত্য জানে? আমরা যাহাকে €বজ্ঞানিক সত্য বলি, তাহার অধিকাংশই অপরের 
জান এবং উহাই আমরা সত্য বলিয়! গ্রহণ করি। তাহার উপর অনেক বিষয় মতামত 

মাত্র; তাহ! সত্য, কি অসত্য, বুঝিতে পার! যায় না1। পাশ্চাত্য মতে সাধারণতঃ সত্য 

ছই প্রকার--ঞৰ বা নিশ্চিত ও কাদাচিংকৎ। সত্যের অনেক ভাগ হইতে 
পারে--নিশ্চিত, অনিশ্চিত, সংশিত বা উপেক্ষিত। গুরুত্বের জন্ত পতন, মেঘ ও বৃষ্টি, 
মঙ্গলগ্রহে জীব প্রভৃতি ইহার দৃষ্টাত্ত । বৌদ্ধমতে (শুন্যবাদী ) সত্য ছুই প্রকার। . সংবৃত্তি 
ও পারমার্থিক। অবিস্ভা জীব-মাত্রেই সাধারণ এবং উহা! জগতের প্রন্কত তত্বকে আচ্ছা- 
দন করিয়া! রাখিয়াছে বলিয়া জীবের সাধারণ জ্ঞান সংবৃত্ি-জ্ঞান অথবা বেদাস্ত-মতে 
ব্যবারিক জ্ঞান। প্রজা, সম্প্রজ্ঞান প্রভৃতি প্রসারিত হইলে ৮:৯৯ জ্ঞান হই 

৯1 1৩০৩৪৪৪7), ২। ০০761208959, 
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পাকে । তবে উহ! ধ্যান-সাপেক্ষ। শুন্যতা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও সংসারের জ্ঞান পারমার্ধিক। 

উহ পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাঁপেক্ষ নছে।: তবে অভিজ্ঞত| ও জ্ঞান প্রভৃতি কাহার? 

ইহা কাহার আশ্রিত? বৌদ্ধমতে উহ! চিত্ত ঝ| উহার ধর্ম) উহা! অহম্-আশ্রিত নহে। 

বৌদ্ধমতে জ্ঞান-গ্রকরণে ইন্জ্রিয.সংবেদন মুল ব্যাপার, অথব! প্রজ্ঞা মূল ব্যাপার, তাহা! বড় 

বুঝ! যাঁয় নাঁ। উভয়ই ক্ষণিক, তাবাভাব:সম্পর ও ক্রম-অক্রম-মর্থ। সকলই চঞ্চল, 

অস্থির, উৎপাঁদ-নিয়োধশীল। | 

বৌদ্ধ সত্তাবাদ 

জান ও সত্ব পরম্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। জ্ঞান সতারই হইয়া থাকে। এখন 

যদি সতা একই হয়, তাহা হইলে বহু সমাবেশ কি করিয়া হয়? তাহার উত্তর, 

সত্তার ক্ষয় বায় নাই; ধর্শ ও গুণেরই উৎপাদ বিনাশ হয়। হিন্দুদর্শনে দ্রব্য বা সত্ব! 

বা পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। গুণসমূহ দ্রব্যের আশ্রিত। তথত! বা ক্ষণিকতাবাদী বৌদ্ধ 
একসত্তাবাদী | রত্বকীর্তির ক্ষণভঙ্গদিদ্ধি মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ততপ্রণীত 
ছয়খানি স্তাক়গ্রস্থমধ্যে সঙ্কলিত করিয়াছেন । উহাতে সত্ত। সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহ! 
প্রথমে উল্লেখ করি। রপ্বকীর্তি, ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি গ্রুসঙ্গে বৌদ্ব-তর্ত্-গ্রচলিত সভা সাতটি 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থক্রিয়া-কারিত্ব, সত্তা-সমবায়, স্বরূপ-সপ্তা, উৎপাদবায়- 

প্রোব্য-যোগিত্ব, প্রমাণ-বিষয়ত্ব, সছুপলস্ত-গ্রমাণ-গোচরতা, ব্যপদেশ-বিষরত্ব । এইগুলির 
মধ্যে অর্থক্রিয়াকারিত্বই, বৌদ্ধমতে সত্তার প্রধান লক্ষণ। পয সৎ তৎ ক্ষণিকং যথ। 
ঘটঃ” এই বিবাদটি তুলিয়াই রত্বকীর্তি বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধদের সৎ ও 

বৈদাস্তিক সৎ পরম্পর বিরোধী। যাহ! হইতেছে, যাহা! প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই সৎ। 
বৈদাস্তিক বলেন, যাহা গ্রত্যক্ষের বিষয়, তাহাই অসৎ--ফেবল মুলাধারই সৎ। .ক্ষণতঙ্গ- 
বারদীদের মতে কার্ধয-কারণ-সম্তান অনবরত চলিতেছে--বীজ হইতে অন্কুর এবং তাহার 
ৃষ্ঠভাবী অপরাপর ব্যাপার। ইহার উৎপত্তি নিবৃত্তি জানিবার উপায় নাই, অস্ততঃ লৌকিক: 
জানে উহা হয় না। বৌদ্ধেয়া জগৎকে কেবল ধারাবাহিক কার্ধ্য-কারণরূপে দেখিয়া- 
ছিলেন। প্রাণী ও উদ্ভিদঞ্গতে এ নিয়মটা খাটে । আর উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ 
শক্তি দ্বারা জগতে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, ইহাও আধুনিক মতে স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু কার্ধয-কাঁরণের একটা বৃত্তি বা নিয়ম আছে; তাহা না হইলে সাংখাকারের ( সর্বন্ত 

সর্বসন্তবাভাবাৎ) ইহার কোনও উত্তর পাওয়া বায় না। অপরদিকে কতক বন্ধ 

অর্থ ঘট প্রভৃতি ক্ষণিক বলিতে পারা যায় না। যেবস্ত উৎপন্ন হইতেছে, যাহ।র ক্রিয়! 
চলিতেছে, তাহাতে ভাব অভাবের সম ধরিতে পারা যায়। বীত্ষ ও অন্করে অনেক 

তাৰ অভাব আছে, অনেক উপচন়্ অপচয় আছে। অথবা সৌগত দৃষ্টান্তে গ্রদীপে তৈল 
ও বর্তিকা-ক্ষয়ে কতকগুলি ক্িয়াসন্তান. ধর! রায়। কিন্ধু ঘটের বেলায় ক্রি.ক্রির! হয়? 
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ইহার উত্তরে সৌগতেরা বলেন, উহ! তখন কারণরূপী হইয়। থাকে, ক্রুদশঃ উহাতে কার্ধ্য 
হইবে বা ক্ষপ্ন হইবে। আবার ঘটে অথক্রিয়াসামর্থা বা.শক্তি আছে। এই অর্থ- 

ক্রিপনাকারিত্ব ঠিক কি, গাহা বুঝা যায় না। ইহার মূল অর্থ, বস্ততে কার্য করিবার 

সক্তি আছে। মধাধুগের সৌগতেরা শক্তি স্বীকার করেন। পটনয়াস্িকের। শক্তি মানেন 

না। ঘট, প।ক দ্বার! ব। অপর উপায়ে ধ্বংস হইলে, উহ ত্রাসরেণু, স্ধযপুক এবং অবশেষে 

ঘুল অবয়বী পরমাণুতে পরিণত হয়। বৌদ্ধেরা সম্ভবতঃ এই অর্থক্রিয়! দ্বার! এন্নপ কোনও 
গাব পোষণ করিয়া থাঁকেন। ঘটে সম্প্রতি যে 'অর্থক্রিয়া-কার্্য উৎপাদন করিবার 

1ক্তি রহিয়াছে, পরমুহূর্ে তাহার পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তন রাসায়নিক । তবে 
ৰৌদ্ধেরা বস্তর উপাদান-কারণ কি ভাবে দেখিতেন, তাহ! অনুমানের বিষয় । তাহাদের 

1ঞ ধাতু আছে অর্থাৎ ভূত আছে; কিন্তু পরমাণুর স্থান নাই। ক্রমাগত কাধ্যধারা 

'লিতে থাকিলে মান্থষের অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নাই। তবে বস্তপমুহের এক একট! অবস্থায় 
কক একট! অর্থসিদ্ধি বা বস্ত হইতে কার্য্যসিদ্ধি আছে, এই জন্ত অভিজ্ঞতা । 

বৌদ্ধদের জ্ঞানমুলে অপোহভাব আছে। অর্থাৎ গো-জ্ঞানে “অগৌ”' বা গরু ব্যতীত 
সপর বস্তর জ্ঞান ন। থাকিলে গোঁজ্ান হয় না। বৌদ্ধভাষার গো-শব “অগবাপোঢ়” 
বর্থাৎ যাহাতে গরুর রূপের অভাব আছে, সেই জ্ঞ/নটি থাক চাই। ইহা ছাড়! তীহারা 
বাতি ম্বীকার করেন না। বস্তদমূহ ম্বলক্ষণ অর্থাৎ তাহার! যাহা, সেই লক্ষণ দ্বারাই বুঝা 
য়। জাতিট! অন্ভনানের বিষ | “দওী পুরুষ” ইহা! একটি বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং এই বিশিষ্ট 

দ্বিই সামান্ত জান বা জাতিজ্ঞান। সামান্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি উপাধি চক্রমাতর। 
7কি-গ্রহণই পটু-প্রত্যক্ষ। আবার অবয়বী বলিয়া কোনও জিনিষ নাই অর্থাৎ নৈয়য়িক 
[তে বস্তর যাহ! মূল অর্থাৎ পরমাণু, তাহাই অবয়বী এবং অপর সম্ত বস্ত অবয়ব। বৌদ্ধেরা 
চাহ! ্বীকার করেন ন1 । উহার! ঝলেন, অবয়বের সমষ্টই অবয়বী। * 

বৌদ্ধের৷ বস্তর দ্বভাব শ্বীকার করেন না। অগ্নির উত্তাপ অগ্নির স্বভাব বলিতে পারা 
য় না। যেহেতু কাষ্ঠ, ইন্ধন ও বহি সংযোগ ন| হইলে অগ্নি হয় না, উহাতেও কাধ্য-কারণ- 
গাব রহিয়াছে । যদি বস্তর ম্বভাব কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার অগ্তথাভাব কি করিয়া 

যন? হুদ্ধের স্বভাব দধি অবস্থার থাকে না অথব! দ্বতও ছুগ্ধ নহে । কাজেই বস্তর ত্বভাব 

কছুই নাই। যদি দকল জিনিসই ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহ! হইলে তাহার ভাবাস্তর ছাড়া উপায় 
াই। 

বৌন্ধেরা সঘন্ধ ব৷ প্রত্যয় স্বীকার করেন, ইহ! পূর্বে বলা হইয়াছে । বীজ হইতে অস্কুর 
টপাদ্দন কেবল বীজ সাহাযো হয় না, উহাতে মৃত্তিক1, জল ও উপযুক্ধ ক্ষেত আবশ্যক 

র়। স্থতরাং কারণের সহকারী অপরাপর ব্যাপার ন। থাকিলে কাধ্য হয় না। 

বৌদ্ধের। জগৎকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা! পূর্ণমাত্রায় গপনিষদিক ভাব নহে। তবে 

হার মধ্যে ধ সাময়িক অনেক মত প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহ! দেখান হুইয়াছে। শুনাবাদী 
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বৌদ্ধ এক শুনা ছাড়া অপর কোনও পদার্থ স্বীকার করেন না। কিস এরূপ হইলে 

ধর্মের স্থান কোথায়? নাগাজ্জুনের মতে ধরন নাই, এ কথা বলা যায় না। অমোষ-ধর্ম আছে 

এবং সে অমোষ-ধর্ম শূন্যতা ব1 প্রতীত্যপমুৎপাদ উপলব্ধি করিলেই হইয়া! থাকে, ইহাই 
গ্রক্কষট ধর্ম । যাহা সংস্কারপ্রধান, তাহা মৃধামোষধর্মম | বৌদ্ধ ধর্ম দার্শনিক ধর্ম । উপনিষৎ- 
যুগের পর ভারতে দার্শনিক যুগের আবির্ভাব হয়। দর্শনগুলি ষেমন একদিকে তত্ববিচার, 
অপর দিকে উহাতে একটা ধর্মের কস্কালও আছে। বেদাস্ত ও সাংখ্য দর্শনও বটে, আবার 

উহা! একপ্রকার ধর্ম্মোপদেশ। যে মহাত্বাকে আশ্রয় করিয়! এই বিশাল বৌদ্ধ ধন্ম রচিত 

ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার স্থান ধর্দ-জগতে অতি উচ্চ। উহা! প্রায় সমস্ত এসিয়। ভূখণ্ড 

অধিকার করিফ়াছে এবং একটা নৃতন আচার, অনুসন্ধান ও মানবাকাজ্ষ। জাগ্রত করিয়। 

মানব-সমাজে এক নূতন সভ্যতার স্থষ্টি করিয়াছে। 

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 





অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটা কথ। 
হই খণ্ড সমিৎকাণ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহাতে অগ্নিউপানকেরা.মনে 

করিতেন যে, সমিৎকাষ্ঠের. মধ্যে অগ্ি লুক্কাগ্িত থাকে । তাই সমিধ, বড় পবিআ্র। সমিধ্কে 
স্বপস্তিক বল! হুইত। সমিৎকাষ্ঠখগ্দ্বয়ের মধো একখণ্ড হইতে দিব্যাগ্ি ও অপর খও 

হইতে পাঁধিবাগ্নি উৎপন্ন হইত | যন্তে আর তিনথানি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। এই কাষ্ঠত্রয়কে 
পরিধি বলা হইত । পরিধি৪ অগ্নির জনক। অগ্নি পুর্বে ইন্দ্রের বজ্রমধ্যে নিহিত ছিলেন। 

ইন্ত্র বজ্রমধ্য হইতে তিনগ্রকার অগ্নিকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেন। তখন হইতে এক 

অগ্নি পৃথিবীতে বাঁস করিতেছেন, এক অগ্নি বিশ্বব্যাপী হইয়! রহিয়াছেন, আর এক অগ্ন 
জীবান্তর্গত হইয়া! জীবগণের অধিনায়ক হইয়! রৃহিয়াছেন। .অগরি, মাত। পৃর্থীরূপে বিদ্যমান 

রহিয়াছেন, অগ্নিই পৃথিবীর উৎপাঁদিক! শক্তির জনক এবং অগ্নিই জীব-হৃদয়ে গ্রাণ। পরিধি- 

কাষ্ঠব্রয়ের একটী মাতা পৃর্থীর প্রতিনিধি, একটা তাহার উৎপািক। শক্তির জনক খলিয়! 
অগ্নি পিতৃরূপী, আর একটা কাঠ জীবের প্রাণের দ্বরূপ। যজ্ঞে পরিধিকাষ্ঠত্রয় ব্রিকোণাকারে 
সজ্জিত হয় এবং প্রথম সমিহুৎপন্ন অগ্নিঘবারা তাহার নিয়ে কাষ্ঠ গ্রজালিত কর! হয়। 

পরিধির তলকাষ্ঠ জীবনী শক্ষিরূপে পর্থীদেবী ও বিশ্বপিতাকে সমুত্তেজিত ও একত্র সম্বন্ধ 
করে। ত্রিকোণাকারে সজ্জিত পরিধিকা ট্টত্রয়ের মধ্যে যে সকল উপকরণ থাকে, পুরোহিত 

তারপর তাহাও প্রজালিত করেন। প্রথম লমিধ, দিবাগ্রি--দ্বিতীয় সমিধ, পাথিবাগ্নি। 

পুরোহিত এই দ্বিতীয় সমিদগ্ি দ্বারা বসস্ত ধতুকে প্রজালিত করেন এবং ইহা দ্বারা উৎপাঁদনক্ষম 
সমগ্র বর্ষকে প্রজালিত করেন। 

বৈদিক আখ্যানে পাওয়। যায়, অগ্নি হবর্গে জগ্মগ্রহণ করিয়। মাতরিশ্বার নিকট প্রথম 
প্রকট হইলেন। মনোবল ও মাহাত্ম্য দ্বার! প্রজলিত আগ্রশিখ! স্বর্গ ও পৃথিবী আলোকে 
উত্তামিত করিল। মাতরিশ্বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্রি উৎপাদন করিলেন। তিনি অগ্নিকে অব! 

ভৃগুর নিকট আনয়ন করিলেন। ভৃগু ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপর করিয়া নিরাপদে রক্গ। করিবায 
জন্ত মনকে প্রদান করিলেন। 

নান! খযিবংপনধার! অগ্নি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়! বেদে উল্লেখ আছে। খধি অঙ্গির! 

অগরিকে প্রথম গ্রজালিত করেন বলিয়৷ শতপথ উপদেশ করিয়াছে। অন্গিরার ক অগ্সি হত 
ও তাহা দ্বার! স্তত. হইয়াছিল বলিয়াই বেদে উল্লেখ আছে। বেদ বলে,অপ্পবান অগ্নিফে 
গ্রথম গ্রঙ্গালিত করেন। ভূগুবংশীয় খষিগণ সলিলাবাসে অগ্নির পৃজ| করিয়া আয়ুপরিধারে 
তাহাকে স্থাপন করেন। আম্ন-পরিবারে প্রথম অতিথি হইয়া অগ্রি তীহাদিগের ধারাই 
গৃছে গৃহে নীত হন। বস্তুতঃ ভূগ্ুগণই মধ অগ্নিকে প্রথম প্রচার করেন। 

২৪ 



১৮৮ লাহিত্য-পরিরষৎ-পত্রিক! [ ঠখ সংখ্যা 

ভরদ্বাজদিগের মধ্যেও অগ্রিকে প্রথম স্থাপিত দেখা যায়। মন্থগণও প্রথম অগ্রিস্থাপন 

করেন। ইহারা ইদের গৃহে অগ্নি প্রজালিত করেন। অগ্নি মন্তুদিগের পুরোহিত হইয়া 

পড়িলেন। শতপথে আছে যে, দেবগণ, মন্থু ও খধিগণ তাহাকে প্রথন গ্রজ্জালিত করেন। 
অগ্নি নহুষদিগের গোঠীপতি হন। পুরুনীথ শাতবনেয়ের গৃহে অগ্নি প্রথম স্থাপিত। 

পুরুগণ তাহাকে প্রথম পুজা করেন। 

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সুপ্রাচীন বৈদ্দিকধুগে ভারতের বিভিন্ন 

স্থানে বিভিন্ন জাতি অগ্নিপূজায় প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। নান। রূপে ও নান! নামে অগ্নি 
নানা স্থানে পরিচিত। প্রাচীন সাঁভের! অগ্নিকে বলিত 0৫771, পরবতী স্নাঁভের৷ তাহার 
নাম দিয়াছিল 0881) | লাটিন ভাষায় ইহা [57719, লিথুয়ানিয়ানে 08151 শব্বতত্বা- 

লোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নি, 12115, 05015, 0211 প্রস্ততি এক সুপ্রাচীন 

সাধারণ শব্ধের রূপান্তর । কিন্তু অগ্নির ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্কৃত 'অগ্নি-শবে বত স্পষ্ট) অন্ত 

ফোন দেশের ভাষায় তাহা তত স্পষ্ট নয়। এই শবের বুতৎপত্তি বিশেষ সমন্তার বিষর্ন। 

ইঞার বুৎপত্তর্থ লইয়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের পঞ্ডিতগণ বন গবেষণা করিয়াছেন। তাহাদের 

গবেষণার কিছু পরিচয় আমর দিব। 

নিরুক্তি 

অমরটাকায় ক্ষীরগ্বামী 'অগ্নি'র বুতৎপত্তার্থ দিয়াছেন--”অঙ্গতি উর্থাং যাতি ইতি অগ্নিঃ 

(১ম কা, ৫৩ ক্লেরক )। সাধারপতঃ অগ্রির নিক্ুক্তিতে এই অর্থই দেওয়া হইয়া! খাকে। এই 

বুৎপত্তির সারথকতার পক্ষে সাধারণ যুক্ধি এই যে, পদার্থবিশেষের এক একটা ধর্ম আছে। 

জলের যেমন ধর্ম নিয়ে গমন করা, অগ্নির তেমনই ধর্ম উর্ধে গমন কর! । অগ্রির এই ধরন 
দেখিয়! ক্ষীরহ্বামীর এই ব্যুৎপত্তি । ৫ 

খগভাব্যকার শাঁকপুণি অগ্নি শব্ধের এক অদ্কুত ব্যুৎপত্তি নির্ণন্ন করিয়াছেন | তিনি 

দেখাইয়াছেন যে, অগ্নিতে 'এই করটা বর্ণ আছে--'অ--গ+-নি'। এই তিনটার আখ্যাত 

তিনি অতি কৌশলে বাহির করিয়া অগ্নি শ্কে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন । 'অঙ্গু'র “অ+, দহ, ধাতু 

হইতে থে দগ্চ পদ হয়, তাহার 'গ” এবং নী ধাতুর +নী'কে ছানস প্রণালীতে হস্ব করিয়া 
তিনি 'অগি' শব খাড়া করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য এইরূপ-_ 

গভ্রিত্য এব আখ্যাতেড্যঃ জারতে। অঞ, ব্যক্তি্রক্ষগতিবু, অঞ্জেঃ অকারদাদত্ে। দহতে- 
দগ্ধশকাদ্গকারমাদত্ে, ততঃ নীপরাৎ তন্যৈেষ৷ ভবতি । নী ছান্দসত্ধাৎ হ্ন্থে তূস্বা নির্দিত্ততে |” 
অগ্নির এই এক নিরুক্তি। 

খখেদের অন্ততম তাব্যকার যাস্ক তাহার প্রণীত নিরুক্তে বণিয়াছেন, __“জগ্রং বব 
প্রনীরতে, গ্রথমং বজেতু প্রণীয়তে, [ততঃ] অগ্রণীর্ভবতি”--বজ্জেযর অগ্রে-- প্রথমে অনিশ্থাপনা 

না করিয়া কোন কাজেরই অনুষ্ঠান হয় ন|, এই জন্ত ইহার নাম “অগ্নি'। 



সম ১৩৬২ ] অগ্নি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ১৮৯ 

বানের পুজ বলেন,_“অক্কোপনো ভবতীতি অগ্নিঃ, ইনি দ্রবীভূত করেন না, 
রূক্ষত! সম্পাদন করেন, এই জগ্তই ইহার নাম "অন্নি+। | 

আগ্ন সকলকে “্ঙ্গং নয়তি' আত্মসাৎ করেন, অতএব ইহার নাম অগ্নিঃ। 

'সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনি---( ১।২।২৮ ) এই বরঙ্গস্থব্রভাষ্যে আ্ীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 

--“অনিশবোহুপাগ্রণীত্বাদিষোগা শ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্ৃপত্যাদ্দিকল্পনং 

প্রাণ/ছতাধিকরণত্বঞ্চ প্রমাত্মনোহপি . সর্বাত্মত্বাদুপপদাতে |৮-স্অগ্রি শব্ষের বুৎপতি-নিষ্পন্ন 

অর্থ 'অগ্রণী' অর্থাৎ ঘাহা অগ্রে নয়ন করে, এইরূপ করিলে অগ্নিশবকেও পরমেশ্বর-অর্থে ধরা 

যায়; যেমন,--+“অঙ্গম্নতি প্রাপয়তি কর্ম্ণঃ ফলম্ ইত্যগ্নিঃ ৮ যিনি উচ্চাবচ বর্মফলের গ্রাপক, 

তিনি অগ্নি। অগ্নি ও পরমেশ্বর সমান। গার্থপত্যান্দিক়নাও পরহমেশ্বরে সঙ্গত হয়। 

শরামান্জা চার্ধ্য এখানে এই একই সিদ্ধান্ত “অগ্রে নয়তি''ঘার! করিয়াছেন । 

বৈদিক শবের ব্যাখ্য! ব্রাঙ্গণে নিম্পরন হইতে দেখ| যায়। বেদের প্রথম.ব্যাখ্য ব্রাঙ্মণই 
করিয়াছে । শতপথ-্রাক্ষণের মধ্যে অগ্নির নিরুক্তি পাওয়া যায়। শতপথের য্ঠ কাণ্ডের (১ম প্র 

১ম ব্রা, ১১) নির্দেশ এইরূপ, যে গর্ভ অভ্যন্তরে ছিল, তাহ! 'অগ্রি'রূপে স্থষ্ট হইল। যেহেতু, 

ইছ। সর্বাগ্রে 'অগ্রম্ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম 'অগ্রি'। বস্ততঃ, 'অগ্রি' তিনি, 
ধাহাকে লোকে 'পরোহক্ষ'ভাবে (17275059115 ) বলে 'অগ্নি ; কারণ, দেবতার 'পরোহঙ্গ- 

কাম।' অর্থাৎ 17/90০দিগকেই ভালবাসে । শতপথের উক্তি যথা,.'অথ যো গর্ভোহস্ত- 

রাসীৎ। সোহগ্রিরস্থঙাত স যদন্ত সর্বন্তাগ্রমস্থজ্যত তত্মাদগ্রিরগ্রির্ঘ বৈ তমগ্লিরিত্যাচক্ষতে 
পরোহক্ষং পরোৎক্ষকাম1 হি দেবাঃ।+- ৬২-১।১1১১ ] 

জৈমিনীয় উপনিষদ্বাঙ্গণে অগ্রিশব্ধের এক ব্যাখ্যা আছে। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি শবকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ব্রাহ্মণ ইহাদের বাচ্-বাচকতাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ইহাদের 
ব্যাখা করিয়াছেন। তাদমদারে এই ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, 'অ' বর্ণে অম্বতের দৃষ্টি 
এবং গগন" বর্ণে মর্ত্যের দৃষ্টি করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে দেখ! যায় যে, অগ্রি শব্দের ছইটা 
অংশ আছে-_একটা অমৃত, অপরটা মর্ত্য। দেবতাদের মধ্যে ছুইটী অংশ আছে। একটা 
অনৃত ব। মর্ত্য, আর একটা সত্য বা অম্ৃত। নামরূপাদির অংশটুকু মিথ্যা, আর সেই 

নামর্নূপা্দির আশ্রপ্ন যে অংশ, তাহা সত্য বা অমৃত। বাঁচ্য অংশের দ্বিত্ব লক্ষ্য করিয়! তাহার 

যে বাচক শব্ধ, তাহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক একটা অংশের প্রতিপাদকরূপে শিষ্তের 
বোধসৌকর্ধ্যার্থ এক একটা অর্থ কর! হইয়াছে। এই শ্রাহ্মণের উক্তি নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 

"এত্যগ্নেরমু তমপহতপাপ্যশুদ্ধমক্ষরম্। গ্রিরিত্যন্ত মর্ত্যমনপহতপাপ্মাক্ষরনূ।” ৮-_-অন্ধুবাকূ। 
৩য় থণ্ড। ৪ বৃহন্দেবত! (২1২6) অগ্নি শষ্ের ব্যুৎপত্তি এইরূপে স্থির করিয়াছেন, 

দ্জাতে। ফদগ্রে ভৃতানামগ্রণীরধ্যরে চ ঘৎ। 
নার। সন্নয়তে বাং স্বতোৎগ্লিরিতি হুরিভিঃ & 
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খধিগন যে ইহাকে অগ্নি নামে স্তুতি করিয়া থাকেন, তাঁহার কারণ--(১) তিনি সমস্ত 

ভৃতন্টির পূর্বে জাত হইয়াছিলেন ; (২) হজ্জে তিনি অগ্রণী, এবং (৩) তিনি অঙ্গকে 

সংযুক্ত করেন। 

অগ্নির নাম 

বৈদিক সাহিত্যের পরবস্তাঁ সংহিতাদি গ্রন্থে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাঁম স্ঘন্ধে আলোচনা আছে। 
তৈততিরীয়সংহিতা বলেন (২. ২. ৪২)---পার্থিব অগ্নির নাম বিগ্রগণ দিয়াছেন 'পবমান+, 

অন্তরীক্ষের অগ্সির নাম 'পাবক এবং ছালোকস্থ অগ্নিকে বল! হয় শুচি'। অথর্ববেদ 

(৫. ২৪. ২) পাঁৰককে 'বনম্পতি+ নামে অভিহিত করিয়াছে । পুরাপগুলি একটু প্রকারভেদ 
করিয়৷ সাধারণতঃ সংহিতারই অনুসরণ করিয়াছে। পুরাণকারগণ বলেন, অগ্নির পত্ী 

স্বাহার গর্ভে তাহার তিন . পুত্র হয়। পবমান-_ঘর্ষগোঁৎপন্ন অগ্রি; পাবক-বিছাদগ্ি, 
শুচি-_সৌরাপ্সি। শান্তর উপদেশ করিয়াছে--ইহলোকে খাধিগণ অক্সিনামেই অগ্নির স্ততি 
করেন, অস্তরীক্ষে ইনি জাতবেদ বলিয়৷ পুজিত হন এবং ছ্যালোকে বৈশ্বীনর নামে স্তত হইয়! 
থাকেন । বৃহন্দেবতাঁয় এই তিনটা নামের উল্লেখ আছে।১ নিষণ্ট,কার দৈবতকাঞ্ডের 

প্রথমেই এই তিনটা নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যান্ক (৭. ২৩) বলেন, প্রাচীন যাজ্রিকের! 
অগ্নি বৈশ্বানর বলিতে হৃর্ধয বুঝিতেন। শাকপুণির মতে কিন্তু টৈশ্বীনর পার্থিব অগ্নি। 

পরে যাস্ক (৭. ৩১) শাকপুণির মতই মানিয় লইয়াছেন। 
বৃহদ্দেবতা বলে, অগ্নির একটী নাম "ইন্দ্র । নিজের রশ্িজাল দ্বার! রস গ্রহণ করিয়া 

বাছুর সাহায্যে তাহা পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন বলিয়! অগ্নির এই নামের সার্থকতা । 

নিরুক্ত (৭.৫) ও সর্বানুক্রমণী (২. ৮) পৃথিবীতে অগ্নি, অস্তরীক্ষে ইন্দ্র ও বায়ু 

এবং ছালোকে নূর্ধ্যকে 'ত্রিদেব' নামে পরিচিত করিয়াছে। এ 

অগ্রিত্রয় 

অগ্নিব্রয় বলিলে অগ্নি, জাতবেদ ও বৈশ্বানর, এই তিন অগ্নিকে বোঝার । এই তিন 

দ্বরূপতঃ অভিগ্ন হইলেও তাহাদের পার্থক্য দেখান হইয়৷ থাকে। ই'হাদের প্রশ্থৃতি, 
বিভৃতিস্থান বা! জঙ্স নির্বাচন করা অসম্ভব বলিয়া বুহদেবত] নির্দেশ করিয়াছে-এইয়প 

করিবার কারণ, সমস্ত জগৎ তীহাদের হ্বারা ব্যাপ্ত। 

আবার অগ্নি বৈশ্বানরে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্রিতে এবং জাতবেদ চি আশ্রিত; 

এইরূপে অগ্নি ও ধৈশ্বানর জাতবেদের ছুই রূপ হইয়াছে । 

সালোক্য, একজাতত্ব ও ব্যাপ্তিমত্তায় তাঁহারা এক হইলেও তাহাদের পৃথক দেবত্ব 

১। ইহাগ্লিতৃতত্ব ধিভি লেকে গততিভিরীড়িতঃ | জাতবেরাঃ ভ্বতো। মধ্যে স্ততে| বৈশ্বানরে। দিবি ।--১1৬৭ 
২। “এতে উত্বরে জ্যোতিষী জাভবেদকী উচ্োেতে ।,--নিরুত্ক 9২৩ 
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স্বীকৃত হইয়৷ থাকে । যখন কোন সুক্তে অগ্িকে সম্বোধন কর! হইবে, তখন সের্ট' হুকভাক্ 
হইবেন পপার্থিব” অগ্নি। জাতবেদকে উদ্দেশ করিয়া কোন সুক্ের কথ! বলিলে সেই 

সুক্তভাক্ হইবেন মধামাগি। টৈশ্বানর-সঙ্ধোধিত কোন হুক্তের কথা বলিলে, দেই চুষ্কাভাক্ 

হইবেন শুর্ধ্য১ | 
এই পৃথিবীস্থান অগ্নি মানুষদিগের ছার! নীত হয় এবং সেই ছাস্থান তাহাকে নয়ন করেন। 

এরই জন্ত এই উভয় একনামযু্জ হইয়াও প্রত্যেকে পৃথগভাবে জাপন আপন ক্বার্ধ্য করিয়া 
থাকে। 

জাতবেদ নামের কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে--ধাহার! জাত, তাঁভার] তাহাকে জানেন বলিয়া 

তীহার এই নাম, অথবা তিনি যখনই জাত হন, জন্মগ্রহণ করেন, তখন জাত--বিদ্দিত হন 

বলিয়া তাহার নাম 'জাতবেদ' । 

পৃথিবীস্থান অগ্নি অর্চিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া, অস্তরীক্ষস্থান অগ্ি বিছ্াদ্রূপ কফেশযুক্ক বলিয়া 
এবং ছ্াস্থান অগ্নি রশ্মিরূপ কেশযুক্ত বলিয়! কবিরা তাহার নাম দিয়াছেন €কেশী'২। 
তবে প্রক্রিয়ায় তাহাদের তিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিও। 

শান্তে নির্দেশ আছে যে, পার্থিব ও মধ্মাগি হুর্ধ্য হইতে প্রচ্ুত। প্রত্যেক যজ্যে জঙ্গি 

ও মক্কৎকে চিকীর্ষ। করিবার সময় বৈশ্বানরীয় শুক্ক দিয়! কার্ধ্য করিতে হয়।॥ এই বেশ্বানর 

হইল ছালোকস্থান কৃর্ঘয। এই কাঁধ্য ত্রিলোকের অবরোহ্প্রণালীতে নিপ্পনন হয়। প্রথমে 
এই ছালোক-দেবতার স্তঁতি করিয়া মধ্যমস্থান বা অস্ুরীক্ষ-দেবতা! রকদ্র ও মরুতের স্তবতি 

করিতে হয়; তারপর পুনরায় স্তোত্রিয়ৎ দেবত! অগ্নির স্ততি করিতে হয়। 

অগ্নির পঞ্চনাম 

ৃহদ্দেবতা (২1২২) বলেন, বৈদিক কুক্তে অগ্মির পীচটা নাম, ইন্দ্রের ছাবিবশটী এবং সুধ্যের 
সাতটী। 

অগ্নির পাঁচটী নাম বলিলে ইক বিগাদ। তনুনপাৎ, নরাশংস, 'পবদান ও 
জাতবেদ]। 

১। ঠবদিক খধি কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাফেন। হি 

বলিলে ধন ও বল বোবায়। সুতরাং তিনি ত্বকে 'দ্রবিণোদা১ নামে প্রচার 
কফরিলেন।৬ 

১) বৃহদেবতা, ১--৯৮-১৯* | ২। নিরুত্ ১২।২৫-২৭। ৩। টি 

.৪ 1 বৃহদেবত1--১1১০১ ) মিরু ৭২৩ 

:৫। আগিদেবতা সম্পর্ধেই তোজিকের বৈশিষ্ট । বাক্ষ ৭1২৩ রষ্টবা। ০ 
%।.. বৃহদ্গেবতা--৯২৫; খখেদ--.১।৯৬1৮.. :: 2. এ ৫ 2 
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২। পাঁধিধ অগ্রির নাম 'তনূনপাৎ । দিব্যাঞ্জিকে তন্তু বলে। তনন (প্রসরণ ) 
হইতে তন মিম্পর। তনু হইতে মধামান্সির জন্ম। মধ্যমাগ্সি হইতে “তনৃনপাৎ। জাত 
হইয়াছে। | 

পৌত্রকে কবিরা 'নপাৎ, নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাস্কও বলিয়াছেন--“নপাদ্দিতি 
অনস্তরাকাঃ প্রজান্নাঃ নামধেরম্ঠ (৮1৫)। পুজের ঠিক পরবর্তী যিনি, 'অনস্তরগ বলিলে 

তাঞাকেই যোঝায়। তাই বৃহদ্দেবত। ( ২।২৭ ) বলিয়াছেন,-- 

অনস্তরং প্রজ্জামাহুর্নপাদিতি কপন্যবঃ। 

নপাদমুষা চৈবায়মগ্রিত্তেন তনূনপাৎ ॥ 

পাধিবাগি দিব্যাগ্লির পৌর ; স্থতরাং ইনি তনৃনপাৎ। 

৩। পমবেত নরগণের দ্বারা যজ্ে অগ্নি পৃথগ ভাঁবে পুজিত ( শংসিত ) হন বলিয়। 

আঙ্লী-হুক্তে অগ্নির নাম হইয়াছে_-নরাশংস+। যাস্কের উক্তিতে কাখকেঃর মত এইরূপ-_ 
“নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাখকে নর! অন্বি্নাসীনাঃ শংসন্তি”। শাকপুণির মত-_ 

'অগ্নিরিতি শাকপুনির্নরৈঃ প্রশন্তো ভবতি।' কাথক্যের : সভার বৃহদেবতাও বজেন_ 
যজ্ঞে আসীন হুইয়! অগ্নি আ্বত হয় বলিয়! 'নরাশংপ, ষঞ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

৪ পার্থিবাগ্রি এই বিশ্বকে পবিত্র করেন বলিয়া বৈথানস খিগণ তাঁহাকে “পবমান' নামে 
স্তব করিয়ছেন। পু 

৫। অগ্নির একটা নাম 'জাতবেদাঃ ৷ জাত হইয়াই অর্থ|ৎ জন্মিয়াই __ 
(ক) ইনি ভূতগণকে জানেন বলিয়াই ই'হার নাম 'জাতবেদাঃ, 
(খ) বিস্ভ/ হইতে জাত বলিয়া ই'হাকে 'জাতবেদাঃ, বলে। 

(গ) অথব! জাত হুইয়াই বিত্ত (ধন) অবগত হইয়াছেন বলির] ই'হার এই নাম। 
(ধ) বার বার জক্সগ্রহণ করিয়। ইনি তৃতগণ দ্বারা বিদিত হন, ভাই বিশ্বের 

মধাভাগেক্ত্র'র ভায় তিনি 'জাতবেদা* বলিয়! সতত হন। | 

নিক্লক্তকার যাস্ক ( ৭1১৯ ) অঙ্লিকে বলিগ্াছেন--জাতবিদ্য', 'জাতবিত্ব', 'জাতে জাতে 

বিদাতে।। 

অগ্নির পৌরাণিক নাম 

পুরাণে অগ্নির বিবরণ কিছু দ্বতন্্র। মহাভারতে দেখা যায়, অগ্নি এক, কিন্তু তীর রূপ 

ব্। কোথাও কোথাও অগ্জি ব্রিবিধ বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্ত কর্ণে তাহার 
বহুত্ব-বনত্বং কর্ন । সকল সময়ই তিনি 'সপ্তার্চিজলন+, তিনি 'লগুজিহ্যানন' | 

কখনও কখনও সাতটা আগ্রর উল্লেখ দেখ। যায়; তিনটা যাঞঙ্িক অনি-'অগ্গিজেত।' 
বা তার; ইছাদের মধ্ গার্থপত্য অগ্নি হইলেন পিতা, দঙ্গিপাঙ্গি হইলেন মাতা 



সন ১৩২ ] অগ্নি সম্থগ্ধে কয়েকষ্টী কথা ১৯৪ 

এবং আহ্বনীয় হইলেন গুযু। আর বাকী চারিটী অগ্রি হইল-__সভ্য, “আবসথা, 
স্মার্ভত ও লৌকিক। হুরিবংশ ( ১২-২৯২) বলেন, সপ্তাটির পরিবর্তে অগ্নির তিনটী শিখ! 

আঁছে, তাই তার নাম 'ত্রিশিখ। পুরাণে অগ্নির এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। 

তদমুসারে অগ্নি পঞ্চ- আত্ম, অগ্নি, পিতা, মাতা॥ গুরু । বজ্ঞাগ্নির হিসাব অনেক রকছে হয়. 

পচ, ছয়, আট। অথর্ববেদও এই আঁটের কথা বলিয়াছেন । মহাভারতের সতাপর্বে 

(৭1২১) পাওয়া যায়-ইন্ত্রের প্রলাদদে অগ্নির সংখ্যা সাতাঁইশ। অন্তত্র ( ১৩1১৩). 

ত্রিশ। পুরাণে অগ্নির একটা সাধারণ নাম “বুগান্তার্ক, “সন্বর্তক বছি”। মহাভারতে 

কুর্য্ের ক্রোধ হইতে জাত অগ্নির নাম হুইয়াছে--“পাতালজলন' ; হরিবংশ কিন্তু এই. 
নামে বোঝেন, ওর্ব ভার্গবের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি, তাহাকে; এছাড়া দেশ ও 

কালবিশেষে অগ্নির বহু নাম পুর|ণে পাওয়া যায়; যেমন, “তো্নাগ্িঃ সাগরে । কালাগি' 

থাকেন মাল্যবান্ পর্বতে অথবা নাগলোকে। 'সপ্তাি' প্রভাতে ও সায়ংকালে হেমকুটের 
উপরে উদিত হন। 

বেদ বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি । বিঝুপুরাণ স্থির করিয়া দিলেন, তিনি 

ব্রহ্মার বড় ছেলে। কোন পুরাণ বলিলেন, অগ্নি কশ্তুপ ও আর্দতির পুত্র। ধর্শের 

বন্নামক পত্বীর গর্ভে কেহ অগ্নির জন্ম স্থির করিলেন। কাহারও মতে অগ্নি হইলেন 
অঙ্গিরার পুত্র, শাগ্ডিলের পৌব্র। কোন পুরাণমতে, দেবী শাগ্ডলী শূঙ্গবান্ পর্বতে 
থাকিতেন অগ্নি তাহারই পুত্র । ভাগবত বলেন, এই অগ্নিমাত। শাগিলী দক্গপ্রজাপতির 

অপর পত্বী। মহাভারত এবস্থানে বলিয়াছেন, অগ্নি বাযুদেবত। অনিলের পুত্র। রামা- 

যণও তাহা সমর্থন করিয়াছে। স্বাহ! হইলেন অগ্নির স্ত্রী। ইনি কশুপের কন। বায়ু- 
পুরাণ মতে দক্ষের কন্ত। স্বধ। ও বনুধারা তাহার অপর স্ত্রী। পুর্বে পাঁবক, শুচি 

ও পবমান, অগ্সির এই তিন পুত্রের নাম করিয়াছি। পাবকের পুত্র 'কব্যবাহন'--ইনি 

পিতৃগণের অগ্নি। শুচির পুত্র “হবাবাহন'। ইনি দেবতাদিগের অগ্রি। পবমানের পুত্র 
'সহরথ,” ইনি অন্থুরদিগের অগ্রি। বা ও অগ্নিপুরাণে ইহাদের বিস্তৃত বংশবিবরণ আছে। 

কৌতুহলী পাঠক তাহ! পড়িয়া দেখিতে পারেন। 
কোন কোন পুরাণে অগ্রির কন্ার নাম পাওয়া! বায়। ব্রহ্মপুরাণে ( ২র অঃ) অগ্নির কণন্তার 

নাম 'ধিষণা'-_ইনি হবির্ধানের পত্বী। বাধুপুরাণও তাহাই বলেন। তবে অগ্নির আর 
একটা কন্তা! হবি ধনের উদ্ধ তম পঞ্চম পুরুষ উরুর পত্রী । 

পুরাণকারগণ অগ্নির নানারূপ সংখ্যা দিয়াছেন। বন্থধারার পুত্র ও পৌর লইয়া ৪৫ জন 
অগ্রি। বাযুপুরাণে এই ৪৫ জন অগ্নি, স্বয়ং অগ্রি ও পাবক, পবমাঁন ও গুটি, এই কয়জনকে 
লইয়। ৪৯ অগ্নির বিষ বরগিত আছে। ষষ্ঠ মম্বস্তরে পুরাণোক্ত সর্যমেলিতাগিয 
সংখ্যা ৬১। 

* পুর্লাশমতে অগ্নি পিত্গণের রাগ । চতুর্থ মন্থু তমঃ যখন রাজ! ছিলেন, তখন ইনি সথ 



১৯৪ লাহিত্য-পরিবং-পত্রিক। [ ধর্ঘ সংখা 

খবির মধো অন্ততম খধি ছিলেন। মহাদেবের রুদ্র নামক যে মুত্তি, তাহারই নাম অগ্রি। 

অগ্নি, সকল দেবতা ও পিতৃলোকের মুখত্বরূপ। 

পুরাণে কর্মবিশেষে অগ্নির নামবিশেষে পুজার বিধি আছে। নবগৃহপ্রবেশকালে পাবক 

নামক অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। গর্ভাধান উপলক্ষে মারুত, অক্নগ্রাশনে শুচি, নাম- 

করণে পার্থিব, চূড়াকরণে সত্যনাম, গর্ভিণীর চতুথ, যঠ ও অষ্টম মাসে কর্তব্য সংস্কারে 
মঙ্গল, জাতকরণে সংস্কারবিণেষে গ্রগল্ভ, প্রায়শ্চিতে ( মহাব্যাতি হোমে ) বিধুং লক্ষ- 

হোমে বহি, কোটিহোমে হুতাশন, পাস্তির জন্ত বরদ, বরদানে দুূষক ও বঙগীকরণে শমন 

নাষক অগ্নির পুজার ব্যবস্থা আছে । | 

শরীঅমুূল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ 



আমাদের ইতিহাস 
আমাদের দেশের ইতিহাসট! ঢালিয়। সাজিতে হইবে । এতদিন আমর! যে ভাবে ইতিহাস 

পড়িয়া আসিতেছিলাঁম, দে ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইউরোগী- 

যানেরা আমাদিগকে ইতিহাস পিখাইয়াছেন, সে কথ। সত্য । তীহারা আমাদিগকে যে পথে 

চালাইতেছিলেন, আমর। এখনও দেই পথে চলিতেছি। কিন্তু তাহাদের কথা গুনিলে আর চলিবে 

না। তাহার! আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন 

না) তুই দশখানি বই পড়িয্াছেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাঁন খাড়। করিয়া দেন। 

আমাদের দেশের অনেকের সংস্কার যে, আমরা! যে পুরাণ জাতি, এটা বলিতে তাহাদের সন্কোচ 

হয়। গ্রথম প্রথম তাহাই বলিয়াছেন, “মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসই ছিল ন1) 

রাঙা-রাজড়1! থাকিতে পারে, ছোট বড় রাজ! থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বিশেষ 

কোন কাজের নয়। তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইাতহাস নাই, তাই সেটা একেবারেই 

অগ্রাহা |” 

“মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়! যায়। তাহাতে দেখ! যায় ঘে, 

ভারতবর্ষ নান! ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ-কর1! ছিল। সেখানকার লোক অতাস্ত মিথাঁবাদী ও 

জুয়াচোর ছিল) তাহাদের সভ্যত। ছিল না, মিথা! কথ তাহাদের শ্বভাবের মধো হইয়! 

গগাছিল।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এই ভাবে কিছু দিন চলার পর খন অনেকে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন, 

“নী, এরাও যেন একটু*্ভাল লোক ছিল, একটু যেন অমনি সভ্য হইয়াছিল? কিন্তু ইতিহাস 

তাদের একেবারেই নাই। ছুই চারিখানি কাব্য আছে, ব্যাকরণ আছে, একটু আধটু র্শনশানও 

আছে, আয় বাকী সব অগ্রাহৃ-্-ইতিহাঁস একেবারেই নাঁই।” 

এই ভাবে দিন কতক গেল, তারপর খোঁড়াখড়ি আরম্ভ হইল। রাশি রাশি তামার 

পাত বাহির হইতে লাগিল। সাহেবর! একটু চমকিয়! গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি 
রূবকারী (পাথরের লেখ!) বাহির হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে 
পারিগ্ত না। সাহেবের! পড়িলেন। শেষে স্থির হইল, সেগুলি চন্্রগুণ্ঠের নাতির সময়ের। 
কিন্ত সেগুলি থেকে আরম্ভ করিয়! মুদলমানদের সমর পর্য্যন্ত মাঝখানট1 খালি রহিয়া গেল। 

বিক্রদাদিত্য, শালিবাহন-- সাহেবের বিশ্বাস করিলেন ন!। সুতরাং প্রায় যোল শত বৎসর একটা 

ফাক পড়িয়া রহিল। তারপর ক্রমে তামার পাত আর পাথরের লেখা পা একটা! বিস্যার 

মধে। হইয়া দাড়াইল। 

দ্র 



১৪৬ সাহিত্য-পরিষ-পত্িক। [ঃর্খ সা 

অনেকে মনে করেন, সাহেবের এ বিদ্যা জাঁনিতেন ; আমাদের দেশের লোক একেবারেই 

জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়। লইতেন-__দেশের পণ্ডিতদের দিয়! । 
কত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের মন্তিফ চালনা! করাষ্টয়' যে তীহার1! খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাহ! 

বল! যায় না। একট। কথ সম্প্রতি জানিয়াছি-_অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্সন্ সাহেব 

ও প্রিন্সেগ, সাহেবের শিলালেখগুলি প্রেম্চাদ তর্কবাগীশ মহাপল্প পাঠ করিয়া দিতেন। 
ক্রমে এই সকল লেখ পড়িয়। ও মি! পড়িয়া জান! গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার 

রাঞ্ত্ব ছিল-সক্বীধান রাঁঞজার। লেখ দিতেন। তাহাদের প্রজার লেখ দিবার সময় তাহাদের 

নাম উল্লেখ করিঠ। ্বাধীন রাঞাদের সকলেই পিক! তৈয়ার করিতেন এবং সিক্কায় 

তাহাদের নাম থ/কিত। | 
' এইকূপে দেখা গেল, প্রায় হাজার ৪ই হাজার রাজ! এই যোল শত বৎসরের ভিতর 

রাজ কৰিয়। গিয়াছেন। ক্রমে তাহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল । কিন্ত তাহার! কোন্ সময়ের 

রাজ। এবং কোন্ দেশের রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কপিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে, 
তেমনি ভারতবর্ষে! ইতিহাসে কতগুলি র/জবংশ ভালিতে লাগিল; পরস্পরের কি সম্বন্ধ, বুঝ। 

গেল না) ভূতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখ। হইল না। 

ছ টার দেশের ছ চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাঁওয়1 গেল, তাহাতে ইতিহাসের ধারাটা 
ঠিক হইলনা। এতবড় যেসংস্কৃত-সাহিতাটা, সেটার দিকে ইতিহাসবাগীশেরা চোখও 

ফিলেদ না । সুতরাং যদিও কতকট! ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙা ভাজা, বেশ ঠাস খুনী 
হইল ন1। 

সাহেবের! কিন্তু বলিলেন যে, “ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুগ্তধের সময়েই হইয়াছিল-_. 
১৩১৪. শত ব্মর আগে। তার আগে কাব্য ছিল না, দর্পন ছিল লা, অলঙ্কার ছিল না, থিয়েটার 

ছি নাঃ স্ত্যতার চিক বড় এরট। ছিল ন।। তবে জগোকের সময় ব্যাকরগ-শান্ত্ের একটু চা 
হয়নাির। কিন চর্জ! হইলে কি হয়। মোক্ষমুলার জাছেৰ বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্বিগেন, 

সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়! পড়িল) সে ঘুম একেবাংরই ভাঙ্গে নাই, গুণ রাজারা কোন রকছে 

ভাক্গ|&ুলেন। বুকদ্দেবের আগে টের ইতিসথাস টিতিকান কিছু পাঁওয়। যায়? না। সব 

অন্ধকার্। 
“্জবালোরু মধ্যে বেদ | সে বেদও স্ানেরট। বুড়দেবের গরের লেখা ব্য 'জরর! ধরিতে 

পাগিতেছি ন7। স্তর; খগবেদ যিশু থুঙ্ের ১২।১৩ লত বৎদুর গুর্বের লেখা, তার ক্চাগে 

কিছু যাইতে পা্জে ন।। কুরুক্ষের-বুধ বদ কয় হইয়াছিধ, সেটা ১৯1১২ খড়. বাঁধর 
যি খুটীর, আগে।” 

ঞই তাবে আমাদের ইতিহাস জসে পিছাইয়া গিয়া যিষ্তখৃষ্রের ১২1১৩ শত বধ জাগে 
্ান্ত পৌছিল। তার মধো আবার ুদ্ধদেৰের পর থেকে সেটার একটু খাট রামিল। তার 
আগে সব কসক!। 
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: এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়। আলিতেছে। সংস্কত-সাহ্িতট! ভাল বর্ধন সব কৃ 

থেকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা! কেহ করেন নাই, কদ্দিবার ক্ষমতাও অভি জলপ লোকের ছিল। 

সেটা ভাল করিয়া পড়িলে কিন্ত ইতিহাসের যে ছূর্দশাটা! হইয়াছে, সেটা হইত না। 
অনেক শান্তর আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয--প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেছ বিশ্বাস করে 

ন|। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে শাস্ত্রে বাহার বই লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাদের নাম করিতে 

হয় এবং তাহাদের কথ| ভুলিতে হয়। এই রকম করিয়া! কথা তুলিতে তুলিতে একটা পুর্বাপর 
ধার! দাড়ার। স্থৃতিশান্ত্র এইরূপ প্রামাণিক শাস্ত্র । স্বতিশান্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতৈ ন। 

পারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না। 
এই শাস্ত্রের যত পুথি আছে, সব পির একথানি ভাল ক্যাটালগ জাজও তেৈর়ারি হস 

নাই। আর. ইহা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা! এখনও লোকে্ট ধাযণাণ্ড হয় নাই। 
কিন্ত শুধু ক্যাটালগ হইতেই দেখা যায় যে, নুতন রাজস্ব হইলেই নৃতন শ্বৃতি হইয়াছে । খাধি 
দের যে স্বতি, তাহ! ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি ইইখীছে, টীকাকারের। ভিন্ন ভিঙ্ন 

দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই খাবিদের স্বতির টীকা করিয়াছেন। 

তারপর মুসলমানরা যে সমর এদেশে আমিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে খষিদের 

স্থৃতি ও টাকাকারদের টাক! চলিল ন1। ব্রাঙ্গণেরা৷ তখন গ্রত্যেক দেশের জন্ত খবতন্ত্র করিয়া! 
এক একট! নিবন্ধ তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুসলমানদে় লময় বৈথানৈ হিনটুদৈর 
রাজনীতিতে একটু কমত। হুইয়াছে, সেখানে তীহার। নিবন্ধ তৈয়ারি করিয়াছেন । নিবন্ধে জায় 
একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুরা ন্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখাদি বই 
রাজনীতির আছে। কিন্তু যেটা! মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই। খানেক 
জায়গায় হিন্দুর! মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মকঙ্গমা করিতেন। সেখানে দিবনেয 

মধ্যে ব্যবহারের জন্ত *এক্খাঁনি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে ৮৪ গ্বাধীন 
হইম্াছে, সেখানে রাঁজ্যাতিষেকের উপর একখানি বই আছে । 

কিন্ত গর্বে বলিগাছি, স্বতিক্গ বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়। চাই। এই প্রমাণ ভগম 
খাটিয়। খুটি! দেখিতে গেলে, কোন্ বইখানি কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা! ৫ধগ ধর বায এবং 
যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহ! হইলে ফোন্ দেঁশে ইইয়াছিঞ্জ, 
তাহাও বলিয়৷ দেওয়া যায়। 

সুতরাং ভাল করিয়! স্থতিট! পড়িলে ইতিহাসট1 পাকাপাকি তৈরারি হইয়া ধাইতে পারে । 
আমি €েরপ জ্ঞানের কথ। বলিতেছি, এরপ জ্ঞান--এই ভাবে পড়া, পূর্যে না ইইপেও 'গুঁকে 
বাহার] বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহাদের একটা আবছায়! আবছায়! এই কক ভাব ও জান 
হইক়াছিল.। তাই রাঞ্জেল্লাল মিব্র এলিয়াটিক লোসাইটাতে “হ্মার্তি*র প্রধাঙড নিধন্ধটী সব 
ছাপাইঘার চেষ্ট! করিয়াছিলেন। তিন ভাগের ছুই তাগ ছাপাঁন হইয়া গিযীছে, ছাই সি 
নি নিজে বলিয়। গিয়াছেন,--দেবসিরির রামচজা সাজার "সধীনে তিনি খড় ধর 
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রাজকার্য্য করিতেম। সেটা ১২৫* খুঃ হইতে ১৩৭ খৃঃ পর্যাস্ত । মুতরাং তিনি যে সফল 
বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তাহার পূর্বে হইবে নিশ্চয়ই । কারপ, তিনিও ত 
একজন বড় পগ্ডিত, বড় রাঙ্গার সভাসদ। তিনি আর পুথি ন! দেখিয়! তাহা হইতে গ্রমাণ 
গ্রহ করেন নাই । 

এই রকম করিয়া বোস্বাইর মাগুলিক সাহেব, মুর রঃ মেধাতিথির যে টাকা আছে, 

সেট। ছাপাইয়াছেন। মেপাতিথি যে সকল খইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি 

দেখিয়াছেন। এইয়প করিতে করিতে গিয়াছেন। 
বিউলার সাহেব বলিয়াছেন যে, গৌত মের ধর্দশান্ত্র যিশু থুষ্টের হাজার বৎসর পূর্বে বলিতে 

আমি সক্কোচ বোধ করি না। গৌওমের ধর্মশান্ত্র টৈদিক সংস্কৃত লেখা নয় -পাঁণিনি ষে 
সংস্কতের ভন্ত ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কতে লেখ] নয়,_মাঁঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত 

পাণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে--ফিশুধুষ্টের ৫ শত বৎসর আগে; গৌতম হাজার 
বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষ। তুপন। করিলে অনেক জ্ঞান লাভ কর! 
যায়। 

গৌতমও তাহার আগেকার স্বতির বই পড়িয়াছেন--তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে সব প্রমাণ 

আমর! খু'্দিয়া পাই না, লোপ হইয়াছে । তিনিও শ্বতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে 
গোঁতমের আগেও স্ত্বতি.ছিল। স্তুতি ত স্বাধীন শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্বতি বেদের অধীন। 
লোকের সংগ্কার। অনেক বেদ লোপ হইবার পর খধষিদের যে মকল কথ। স্মরণ ছিল, তাহ! একক্র 
করিয়! স্থৃতি হয়। 

তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদে জোপ হইয়াছিল, তারপর স্বতি হইয়াছে” এই রকম করিয়। 
ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাদটা আরও পিছাইয়। যাইবে। কত দাত! যাইবে, তাহার 
একট! আভাম দিতেছি। 

পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর মগধে 
পর পর ৫৯ জন রাঁজ। হইয়াছিলেন। তার পর ননারাজর৷ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। 
নন্দরাজারা বিশুধুষ্টের, ৪শত বৎলর পৃর্ব্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পা্জিটার লাহেষ 
এই ৫৯ জন রাঁদাঁর নাম অনেক পুথিপার্ধি ঘাটিয়। উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে 
এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজা হন। তাহ! বদি হয়, তাহ! হইলে ৬* জন রাঞ্জায় ১৫ শত বৎসর 
হইবে ঃ ৪ শআর১৫শ যোগ করিলে ১৯০* হয়। কিন্তু পাঞ্জিটার সাহেব একশ বৎসরে 
৪. জন রাজা ধরেন শাই--৯০।১২ জন ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুন্ধট! বিশুধুষ্টের পূর্বের ১২শত 
বৎসরে অথব1 তাহার$ পরে আনিয়া ফেলিম্মাছেন। কিন্ত সে কালের রাজারা এখনকার 
চেয়ে একটু দীর্ঘদীবী হইতেন।. আমরা বরং একশতে তিন জন রাজ! ধরিতে পারি। 
তাহ! হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়! যাইবে। কাশ্মীরের ইতিহাস .রাতরঙ্গিবতে 
বলে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যিশুৃষ্টের ২৫শত্ধ বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাহারা বলেন, 
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কলির ৬শত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রযুন্ধ হয়, আর কলি ৩১১ বৎসর রা দিতি? 
হুতরাং ২৫.শত বৎসর তেরিজের ভিসাবে পাও বাইতেছে। 

খধিদের তখন অসীম প্রভাব । তখন দেখ! যায় যে, বেদ খানিক খানিক লোপ হইয়া! 

আসিতেছিল। মহাভারতে যজ্ঞের যে সব বর্ণন! আছে, তাহাতে কেবল জাকজমকের বর্ণনা | 

যঙ্পটা কেমন করিয়! হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্ দিয়াও যায় নাই । তাতেই বুঝিতে হয়, 

তখন যাগ-বজ্ঞ বন্ধ হুইয়! আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছিল। বেদ 

তখন খক্, যছঃ, সাম, অর্ক ভাগ হইয়াছে । তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইনা! পড়িল। : 
মহাভারতে লেখা আছে যে, ধতরাষ্্র রাজার এক কন্ত৷ ছিল, একমাত্র কণ্তা; তাহার 

বিবাহ হইল জরদ্রথের সঙ্গে ; এই জয়গ্রথ হইপেন সিদ্ধু-সৌবীরের রাজা। সিদ্ুদেশে সৌবীর- 

বংশ নেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে ছুশলার বিবাহ হইল। 

সম্প্রতি সিদুদেশে সি্কু নদের ছুইটী মরা গর্ভের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়। 

পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে সুমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে । ভারতবর্ষে এতদিন 

নুমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়। যায় নাই, যা পাওয়! গিয়াছে পারস্য উপগাগরের ধারে। 

অনেকে বলেন, স্ুষেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন । অনেকে বলেন-না, এরা মিশর- 

দের চেয়ে একটু নূতন। আমর! বলি, সুমেরদের খন এতবড় একট। নিদর্শন সিদুনগের ধারে 
পাওয়৷ গিয়াছে, তখন স্থুমেরর1 ভারতবর্ষ হইতে পারস্ত উপসাগরে যাইতে পারে, পারন্ত উপ- 

সাগর হইতে ভারতবর্ষেও আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর । সে ত হি 
থৃষ্টের ৩৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, 
তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতা! কোথায় গিক্ দাড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে। 

বেদ, স্থতি, এই হুইটা জিনিষ ছাড়িয়া! দিলে আর একট! কথা আমাদের মনে করিতে 

হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের গর পরীক্ষিৎ হস্তিনায় রাজা হন। তীহার ৪1৫ পুরুষ পরে হস্তিনা 

নগর গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া ধায় এবং পরীক্ষিদবংশ কোৌশান্বীতে আসিয়া! রাজত্ব করেন। . হন্তিনাঁ_ 
গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশানী এলাহাবাঁদ হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ পশ্চিমে 

যমুনার. ধারে। প্রায় এই সময় পরীক্ষিদ্বংশে অধিসীমক্। লামে একজন রাজা হন। 
ত্বাহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখ হয়। তাহার পূর্বেকার ঘটনাগুলি 
লিখিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহার নিজের. সময়ের 
ঘটনাগুলি বর্তমান কালের ব্যাপার, আর তাহার পরবতী ঘটনাগুলি ভবিবাৎ কালের 

ঝাপার। বাহার! পুরাণ প্ডেন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমকঞ্জের সময়ের 
লেখা! । বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অধিনীমক্কষেের সময় হইতেই, হস্তিনা, অযোধ্যা, মগধ 
প্রভৃতি দেপের রাজাদের বংশতালিক! অনেক পুরাণে পাওয়! বায়, সেই বংশতালিক। 
হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুরুষ মগধের রাজ পাইয়াছেন। ইতিহাস মাদে পুরাণ ঘটন!। 
ইতিহাস অতীত কালের হইয়। থাকে, বর্তমানেও হুইতে পারে, কিন্ত ভবিষ্যতে কেমন 
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করিয়! হয? পুঞজাণের মর্ধযাদ। বজার রাখিবার জন্ত পরবর্তী কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যৰ- 

হার করিয়! পরের ঘটনাগুলি পরে ভুড়ি! দিয়াছেন। তাহা ধদি হয়, তাহ। হইলে এই ঘটনাগুলি 
একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ/তের ইতিহাস লিখিতে পারেন 

না। ছার! এটাকে হয় নির্ষোধের কাজ, না হয় ভুয়াচোরের কা যলিয়। মনে কয়েন। 
করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্ধু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এখং ভবিযঃৎ 

কালের ইতিহানও অধিক । আর সে ইতিহাস যে প্রামাণিক, এ কথ পাজিটার সাহেব স্বীকার 
করিয। গিয়াছেন এবং অন্ত লোককেও ্বীকার করিতে বলিতেছেন।, 

অধিসীদক্কফের সময় বখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে 
বেদের ভিতর গিল্া খু'ঁকিতে হয়। পার্জিটার সাহেৰ সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন 
পুরাথ পড়িয়াছেন। বয়স তাহার এখন ৭৫৭৬ হইবে। তিনি যখন ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান 

হুইয়। আসেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাহার বড় মায়; আমি সে লময় হইতেই তাহাকে 
জানিতাম। তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধে তীহার সঙ্গে আমার অনেক কথ। 

হইত। সুতরাং পুরাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, সেট! একটু মন দিয়া শোনা উচিত । তিনি যখন 
বেদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিন্ত তিনি নিজের কোট ছাঁড়িলেন। তীহাকে ম্যাক- 

ডোনান্ড ও কীথ নাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল । কারণ, ইহীরাই এখন ইউরোপের মধ্যে 

বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন । পাঞ্জিটার সাহেব খুব হু'নিয়ার লোক । তিনি যে আপনার 
€কাট ছাড়িয়াছেন, তাহা! তিনি বেশ বুঝিম্বাছেন। সত্য অন্গুসন্ধান কল্প ভাহার কার্দ। তিনি 

বলিয়া গিযাছেন,--আমি এখানে ম্যাকডোনান্ড ও কীথের পদ্দাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। 

ম্যাকডোনান্ড ও কীথে তোমাদের ভক্তি থাকে, আমাকে বিশ্বাস কর। দা থাকে না কর; 

কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের যে 080161017, সেট! বিশ্বাসযোগ্য । 

এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসট! পুপ্রাাআজায় ঢালিয়৷ সাজিতে 

হইবে । একশত বর্ষ পুর্ব একজন দশকুমারচরিতকে বিপ্ড খৃষ্টের ৬ শত বতমর পর্বে লেখ! 
বলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়। পড়িয়। ইাকে ধিগ্ত থৃষ্টের ২ শত 

বৎসর পুর্ব্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি ন|। বাহার! ব্যাকরণ লিখিয়াছেন-..পাণিনি, কাত্যাযন, 
ব্যাড়ি, পতঞ্জলি-ই'হাদের সময় লইরা ইউরোপীয় পঞ্ডিতগের .গনেকে ভিন্ন ডি 
মৃত প্রচার করিয়! গিয়াছেন। একজন পাণিনিকে খৃষ্টের নয় শর্ত বৎস আগেকার লিক 
গিয়াছেন। একজন দুইশত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতগ্জলিকে ফেহ তুই শত বৎসর 

আগের বলিয়াছেন, কেহ বিপু খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেদ। কিন্তু সংগকত-সাহিঠ্যের 
বই পড়িতে পড়িতে এক জাগায় দেখ গেল, এখন হইতে ১২শত বৎসর পুর্বে রাঞশেখর ভাহার 
কাহ্যদীমাংসায় বলির! গিয়াছেন, _পাপিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ইহার! সধলৈই পারটলী- 
পৃ পরীক্ষা দিয় খ্যাডিলাভ করিয়াছেম। পাটলীপুতর নগগ্জ বিগ থৃঠ্েই ৫শঙ বৎসর পূর্বে 



সম ১৩৬২] আমাদের ইতিহাস ২৪৯ 

রাজধানী হয় এবং হাজার বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান নগর বলিয়া গণা থাকে 4 সুতরাং 

পাণিনিকে ৫শত বৎসরের পূর্বে দিবার আর উপায় নাই। রর 
এইরূপে সংস্কত-দাহিতোর বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়! যাইবে। 

এ জিনিষটাকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে ন|| শুধু ইংরাজী পড়িয়৷ আর সাহেবদের বই পড়িয়া 
ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জ্মাইতে পারিবে না। কিস্তু এখনকার হাতষাসবাগাশের। 

সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। "সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে 

হয়। অনেকে আবার ১৮২১৯ টাকার একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কাতির কাজ সারেন। 

পণ্ডিত যাহ! বলিয়! দেন, তাহাকে তাহাই বিশ্বীস করিতে হয়। এই ভাবে ইতিহাস চালাইলে 

তারতবর্ষের ইতিহাস সতোর ন৷ হুইয়। মিথ্যার রাশি হুইয়! উঠিবে। 

শ্ীহরপ্রসাদ শান্্ী 














